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UKŁAD SŁOWNIKA POLSKIEJ GWARY PODOLA

Artykuł wyświetla historię powstania słownika gwary polskiej funcjonującej w ukraińskim Gródku Podolskim i okolicach oraz zakres 
jednostek leksykalnych umieszczonych w tym słowniku. Opisany został również sposób podania i opracowywania haseł słownikowych a 
także zastosowanie odsyłaczy i kwalifikatorów. Celem sformowanego słownika jest zebranie, zachowanie i utrwalenie zasobu leksykalnego, 
który składa się na język obsługujący większą część gródczan-Polaków. Słownik ten również otwiera możliwości poznania materialnej i 
duchowej kultury osób, które mieszkając ciągle w obcym otoczeniu z dumą przyznają się do swojej polskości. Materiał leksykalny słownika 
prezentuje przede wszystkim jednostki dyferencjalne, w małym stopniu zostały ukazane wyrazy ogólnopolskie, przede wszystkim te, które 
stosowane przez wszystkich gródczan polskiego pochodzenia i uważane są za wyjątkowo cecujące ich język gródecki. Leksykalna warstwa 
polskiej gwary Gródka, którą posługują się mieszkańcy jest to, ogółem mówiąc, wariant języka ogólnopolskiego mocno zmodyfikowanego 
fonetycznie, a jednostki zapożyczone zostały w sposób najmożliwszy upodobnione do polskiej formy gramatycznej i brzmieniowej. Słownik 
zatem zawiera adaptowane wyrazy obcojęzyczne, a także obejmuje te zapożyczenia ukraińsko-rosyjskie, które są najczęściej stosowane w 
wypowiedziach. Pożyczki z języków na równi funkcjonujących dotyczą przede wszystkim sfer wąsko specjalistycznych, tam, gdzie jest brak 
znajomości odpowiedników polskich. W słowniku zostały umieszczone również wyrazy, które nie występują w języku literackim, albo te, 
które różnią się od ogólnopolskiego swoim znaczeniem.

Słowa-klucze: gwara polska, Gródek Podolski, układ słownika, hasło słownikowe, dialektologia.
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УКЛАДЕННЯ СЛОВНИКА ПОЛЬСЬКОЇ ГОВІРКИ ПОДІЛЛЯ

У статті висвітлені етапи формування словника польського діалекту, який функціонує на теренах Поділля, та діапазон 
лексичних одиниць розміщених у словнику. Розглядається також спосіб опрацювання та запису словникових гасел. Пояснюється 
використання посилань та кваліфікаторів. Висвітлюється необхідність редагування подібних словників, їх функціонування та 
призначення.

Ключові слова: польський діалект, словник, говірки Поділля, гасло, укладення словника.
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ ПОЛЬСКОГО ГОВОРА ПОДОЛЬЯ

В статье рассматриваются этапы формирования словаря польского диалекта, который функционирует на территории 
Подолья, и диапазон лексических единиц размещенных в словаре. Рассматривается также способ обработки и записи словарных 
единиц. Объясняется использование ссылок и квалификаторов.

Ключевые слова: польский диалект, словарь, говор Подолья, словарная единица, формирование словаря.

Celem artylułu jest opis powstawania słownika polskiej gwary, którą posługuje się ludność pochodzenia polskiego zamieszkała w 
terytorialnie ukraińskim Gródku Podolskim. Zadaniem powstającego słownika jest kumulacja słownictwa w celu przeprowadzenia 
przyszłych badań owej gwary ludowej między innymi analizy leksyki gwarowej w obrębie występowania wariantywności leksykalnej 
przy uchwyceniu wpływów na gwarę czynników pozajęzykowych.

Polska gwara Gródka Podolskiego jako odmiana polszczyzny ogólnej.
Polszczyznę Gródka Podolskiego zalicza się do polskich gwar funkcjonujących obecnie na Ukrainie. Kod językowy, którym 

posługuje się polska większość ludności gródeckiej, etnicznie zamieszkującej terytorium ukraińskie należy do odmian języka 
ogólnopolskiego1 zawierającego szereg innowacji językowych, powstałych drogą asymilacji do równolegle występujących obcych 
kodów językowych. Polacy Gródka uważają, że ich język jest odmienny od rdzennie polskiego, wymieszany z gwarą miejscową – 
tzw. surżykiem2, różniącym się zasadniczo od ukraińskiego języka literackiego. Taki twór językowy uważany przez mieszkańców 

1 Język ogólnopolski jest to „język potoczny literacki mówiony” [za:] Furdal A., Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego, 
Wrocław 1973.

2 Pojęcie „surżyk” stosuje się na określenie czynnego języka ukraińskiego zawierającego dużą ilość rosyjskich elementów językowych. 
Za twórcę tego terminu uznaje się Iwana Dziubę, poetę ukraińskiego.
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gródeckich za „nieczysty” określony jest w sposób naukowy jako „gwara mieszana”3, która powstała wskutek połączenia co 
najmniej dwu odrębnych (zazwyczaj sąsiednich) systemów językowych (w tym wypadku polski i surżyk). Gwara mieszana jest 
odbiciem problemów językowych, psychologicznych i społeczno-kulturowych, co wynika z dwujęzyczności a nawet trójjęzyczności 
ludności polskiej zamieszkującej terytorium Ukrainy, w tym Gródek Podolski4. Znajomość oficjalnego języka państwa ukraińskiego 
przez Polaków kresowych (którzy na Ukrainie mają status mniejszości narodowej), jest koniecznością – pozwala na normalne 
funkcjonowanie i uczestniczenie w życiu społecznym wraz z narodem ukraińskim. Z kolei znajomość języka rosyjskiego pozostała 
w mentalności mieszkańców współczesnej Ukrainy jako „spadek” po minionym ustroju. Język polski w kręgach polonijnych 
zachował się natomiast jako język prywatny, używany w kontaktach nieoficjalnych (rodzinnych, przyjacielskich, sąsiedzkich, 
parafialnych, ostatnio szkolnych i instytucyjnych) – ale w ramach tej samej – polskiej grupy etnicznej. W sytuacjach oficjalnych 
wypiera go język państwowy. Ciągła obecność obok siebie wspomnianych języków tłumaczy tak mocny i wszechstronny zasięg 
oddziaływania obcych kodów na polszczyznę kresową (w tym na gwarę gródecką i na odwrót), wynikający z występującej na 
płaszczyźnie kontaktów językowych obligatoryjnej sytuacji bilingwalnej5 (w mniejszym stopniu trylingwalnej). Jest to bilingwizm 
przypisany6, funkcjonujący od zarania w obcym otoczeniu i integralny i dotyczy niemal wszystkich kresowian z Gródka. Jest to 
również bilingwizm o wysokim stopniu poprawności i o szerokiej sferze kompetencji użytkowników, ponieważ chodzi o „języki 
blisko spokrewnione i w wysokim stopniu wzajemnie zrozumiałe”7. 

W oderwaniu od centrum polskości etnicznej stały kontakt języka polskiego z sąsiadującymi, a w ciągu ostatnich ponad dwustu 
lat dominującymi językami, uwarunkował jego podatność na wszelkie wpływy z ich strony. Języki kraju osiedlenia się – ukraiński 
i rosyjski wprowadziły (każdy w swoim czasie) do polszczyzny kresowej8 obce elementy językowe, poza tym drogą analogii, 
uproszczeń, interferencji, asymilacji, zapożyczeń, redukcji, modyfikacji powstały różnego typu cechy innowacyjne. 

Historia słownika i zakres jednostek leksykalnych umieszczonych w słowniku.
Słownik powstał na bazie prowadzonych w ciągu 7 lat badań nad gwarą polską funkcjonującą w Gródku Podolskim na 

Ukrainie. Zgromadzony materiał zawiera spisane teksty ciągłe gwarowej mowy werbalnej, odpowiedzi na pytania stosowanego 
kwestionariusza, ankiet, notowane zasłyszane jednostki leksykalne. Materiał informacyjny dotyczy historii miasta, polskich rodów 
szlacheckich, opowieści opisujących życie gródczan za czasów radzieckich, wysiedlenia na Sybir i Kazachstan, obronę księży i 
wiary katolickiej a także dotrzymania tradycji i zwyczajów polskich, pielęgnowania rodzimej kultury i języka. Większa zatem część 
zebranego materiału opisuje życie mieszkańców Gródka prowadzone na co dzień – są to informacje uzyskane drogą podsłuchiwania 
rozmów pomiędzy członkami rodziny, sąsiedźmi, znajomymi mające charakter plotek o zaistniałych wydarzeniach, wspomnień o 
latach minionych, dyskusji na temat obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie. Słownik w pewnej mierze przedstawia współczesny 
stan języka gwarowego w Gródku, ponieważ teksty gwarowe pochodzą wyłącznie z tej miejscowości, a dobrani informatorzy albo 
urodzili się w Gródku, albo przyjechali z innych miejscowości (wcześniej nie stosując lub wcale nie znając języka polskiego)i już 
przez bardzo długi czas zamieszkują ten teren a polszczyzna gródecka została przez nich z łatwością nabyta w sposób sztuszny. 
Słownik, zatem, skupia wyrazy, które charakteryzują gwarową polszczyznę Gródka, z jej zapożyczeniami z języka ukraińskiego i 
rosyjskiego, jednostkami przestarzałymi oraz nowoutworzonymi okazjonalizmami czy leksykalnymi elementami ogólnopolskimi w 
wersji gródeckiej. 

Materiał leksykalny słownika prezentuje przede wszystkim jednostki dyferencjalne, w małym stopniu zostały ukazane wyrazy 
ogólnopolskie, przede wszystkim te, które stosowane są przez wszystkich gródczan polskiego pochodzenia i uważane za wyjątkowo 
cecujące ich język gródecki. Leksykalna warstwa polskiej gwary Gródka, którą posługują się mieszkańcy jest to, ogółem mówiąc, 
wariant języka ogólnopolskiego mocno zmodyfikowanego fonetycznie, a jednostki zapożyczone zostały w sposób najmożliwszy 
upodobnione do polskiej formy gramatycznej i brzmieniowej. Słownik zatem zawiera adaptowane wyrazy obcojęzyczne, a także 
obejmuje te zapożyczenia ukraińsko-rosyjskie, które są najczęściej stosowane w wypowiedziach. Pożyczki z języków na równi 
funkcjonujących dotyczą przede wszystkim sfer wąsko specjalistycznych, tam, gdzie jest brak znajomości odpowiedników 
polskich. W słowniku zostały umieszczone również wyrazy, które nie występują w języku literackim, albo te, które różnią się od 
ogólnopolskiego swoim znaczeniem.

Celem sformowanego słownika jest zebranie, zachowanie, utrwalenie i wszechstronne ukazanie wariantywności spektralnej 
zasobu leksykalnego, który składa się na język obsługujący większą część gródczan-Polaków. Słownik ten również otwiera 
możliwości poznania materialnej i duchowej kultury osób, które mieszkając ciągle w obcym otoczeniu z dumą przyznają się do 
swojej polskości.

3 W „gwarach mieszanych” występują właściwości fonetyczne lub morfologiczne, z których każda w jednych wyrazach czy formach 
przedstawia stan będący wynikiem rozwoju historycznego jednego dialektu, a w innych wyrazach czy formach stan zgodny z rozwojem tejże 
cechy w innym dialekcie lub języku”. Dejna K., 1956, Gwara Milna, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 
Łódź, t. VI, s. 38, [za:] Rudnicki S., 2000, Gwara polska wsi Korczunek koło Żytomierza, Warszawa, s. 22.

4 Zob. Miodunka W.T. op.cit., s. 307-325.
5 Według U. Weinreicha „bilingwizm – jest to praktyka wymiennego używania dwu języków przez jedną i tę samą osobę”. Cytat [za:] 

Rudnicki S., op.cit., s. 22.
Tłumacząc znaczenie „bilingwizmu” w sposób prosty, uważam, że jest to dwujęzyczność ludności pochodzenia polskiego zamieszkałej 

w Gródku Podolskim (mając na myśli sytuację opisywanego przypadku).
6 Ewa Dzięgiel opisując polskią gwarę wsi Zielonej na Podolu podaje wyjaśnienie bilingwizmu przypisanego jako „uwarunkowanego 

przez czynniki zewnętrzne (polska wieś w obcym językowo państwie i w obcym językowo otoczeniu), nie zaś nabytego w charakterze nowej 
umiejętności zdobytej świadomie”. Dzięgiel E., Polska gwara wsi Zielonej na Podolu na tle innych gwar południowokresowych. Fleksja 
imienna, werbalna, Kraków 2001.

7 Na temat odmian bilingwizmu zob. Walczak B., Po co i jak badać gwary polskie na Ukrainie, [w:] Studia nad polszczyzną kresową, 
red. J. Reiger., Warszawa 1995, t. VIII, s. 14-15. 

8 Za Januszem Reigerem: „polszczyzna kresowa” – jest to określenie dla mowy ludności polskiej zamieszkującej nie tylko tereny Ukra-
iny, ale i ziemie Białorusi, Litwy, Łotwy, Kazachstanu, Rosji. Jest to także określenie dla wszelkich analogii mownych występujących na 
terenach dzisiejszej Polski. Określenie „polszczyzna kresowa” należy do terminów naukowych. Zob. więcej Rieger J., Co wiemy o języku 
polskim na kresach wschodnich? [w:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich, red. J. Reiger., Warszawa 1996, s. 11-16.
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Sposób podania i opracowywania haseł słownikowych.
Hasła umieszczone w słowniku w jedno- czasem wielowyrazowej postaci są uporządkowane alfabetycznie, przy czym o 

kolejności wpisywania artykułów kilkuczłonowych decyduje pierwszy wyraz. Hasło w słowniku jest wpisywane w postaci zbliżonej 
do wymowy fonetycznej. Po haśle słownikowym w kwadratowych nawiasach następuje transkrypcja fonetyczna gwaryzmu, 
przybliżająca sposób brzmieniowej realizacji wyrazu przez informatorów. Następnie jest podane znaczenie jednostki leksykalnej lub 
jej wyjaśnienie, albo odpowiednik ogólnopolski. W przypadku kilkuznaczeniowej sytuacji wyrazu najpierw podaje się znaczenie 
najczęściej występujące, następnie – używane rzadziej. Przy numeracji znaczeń stosowano cyfry arabskie. Potem w cudzysłowie 
kursywą są umieszczone cytaty o zapisie półfonetycznym przedstawiające ten artykuł słownikowy w kontekście. 

W trakcie układania słownika celowo został wybrany literacki sposób wpisywania haseł, zbliżony do wymowy fonetycznej, 
ponieważ nie sprawi to trudności w odczytywaniu treści przez ludzi nie znających zasad i form pisowni fonetycznej, co sprawia, że 
słownik staje się praktyczny i nabiera cech uniwersalnych. 

Język polski gródczan jest bardzo zróżnicowany w sferze fonetycznej. Pod wpływem ekspansywnych języków – ukraińskiego 
i rosyjskiego – niekiedy jeden i ten sam wyraz jest wymawiany przez różnych respondentów w inny sposób. W celu ukazania 
leksykalnego kolorytu gwary umieszczano w słowniku najczęściej występujące warianty fonetyczne wyrazów jako hasła odrębne, 
jednak niejednokrotnie tego typu warianty wyrazu hasłowego umieszczone są obok podczas zapisu transkrypcji fonetycznej oraz 
oddzielone znakiem / (pojedynczą kreską pochyloną). Stosuje się ten zapis przy wariantach o różnej wersji realizacji gwarowej tej 
samej zgłoski. Podczas zaznaczenia artykułów słownikowych różniących się jedynie fonetycznie, stosuje się wtedy odsyłacz zob. do 
leksemu, który w mowie respondentów występuje częściej, niż inne wyrazy o takim samym znaczeniu.

W sytuacji, kiedy w tekstach gwarowych występują tylko formy wtórne, wtedy wariant podstawowy jest rekonstruowany do 
postaci w pisowni ogólnopolskiej. 

Ukazanie akcentu podczas usytuowania hasła jest pomijane, jedynie zaznaczony jest w tych wypadkach, kiedy się różni od 
akcentowania w polszczyźnie wzorowej i w słowniku występuje w postaci kreski lekko uchylonej tuż przed samogłoską akcentowaną, 
np.: miel’uzg`a

 
Zastosowanie odsyłaczy i kwalifikatorów.
Podczas opracowywania artykułu słownikowego, mającego podłoże zapożyczenia leksykalnego, są stosowane odsyłacze 

typu: por. ros., por. ukr., po których jest podany obcy wyraz pisany kursywą w celu ukazania pochodzenia gwaryzmu, a także 
wpływów dominujących języków obcych. Leksem obcy nie zawsze jest znaczeniowym odpowiednikiem formy gwarowej. Wersja 
obcojęzyczna jest przede wszystkim dobrana według podobieństwa brzmieniowego, aby wskazać usytuowania jednostki leksykalnej 
o podobnym lub identycznym brzmieniu w słownikach obcych, sugerując tym samym ukazanie sposobu powstawania lub / oraz 
sfery i stopnia zapożyczenia hasła gwarowego. Jeśli pozycja obcojęzyczna podobnie realizowana fonetycznie posiada inne znaczenie 
niż artykuł słownikowy, wtedy po symbolu ‘=’ podaje się znaczenie noszone przez ten leksem w języku ekspansywnym. Wersja 
obca w żaden sposób nie podobna do hasła słownikowego lub jej brak sygnalizuje o oryginalności gwaryzmu oraz jego odrębnych 
źródłach wyklarowania się.

Wyrazy o znaczeniu identycznym różniące się jedynie postacią fonetyczną zaopatrzone są odsyłaczem zob. do formy traktowanej 
jako czołowej. 

Kwalifikatory w postaci odpowiednich skrótów, które są wpisane pochyloną czcionką i zaznaczone odrazu po transkrypcji 
fonetycznej artykułu słownikowego, a także po odsyłaczach do odpowiedników obcych np. por. ros. sygnalizują o:

– częstotliwości występowania w języku – rzad.;
– nacechowaniu stylistycznym – pogard., zgrub., żart., zdrob., lekcew., pieszczot., wulg., pejor.;
– chronologii – dawn., przest;
– klasyfikacji – żarg., idiol., dial.
W wypadku, gdy ten sam kwalifikator odnosi się do wszystkich znaczeń danego wyrazu, umieszcza się wtedy odrazu po 

transkrypcji fonetycznej tuż przed numerem pierwszego znaczenia
Podsumowanie. Uogólniająć wyżej zaznaczoną treść, kieruję ją w stronę polskiego dialektu i jego pochodnych, funkcjonujących 

na południowo-zachodnich terenach współczesnej Ukrainy. Powstanie słownika spowodowane zostało pragnieniem wskazania na 
wysoki poziom aktualności omawianego tematu oraz koniecznością przestudiowania tych gwarowych komunikatów językowych w 
celu ich zachowania i przekazania następnym pokoleniom.
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ELIZABETHAN THEATRE

The focus of the article is on the theatre in Elizabethan Era which covers a period from 1558 to 1603 – well known for fruit-
ful theatrical productions. The research traces the appearance and development of the first permanent professional theatres such 
as The Theatre, The Curtain, The Newington Butts, The Rose, The Swan, The Globe and The Fortune. The theatres were of two 
types – public and private with a few differences between them: size, comfort, price, location and audience. The actors were only 
males according to Elizabethan law which prohibited women to perform on the stage. The study is concentrated on the following 
constituents of the theatres: their repertoire, popular dramatic genres, theatre design, special effects, music, actors, their costumes 
as well as their representational skills. Also, the focus is on appearance of magical spirits and various fools who add mysticism to 
performances and make a satirical commentary on the life and events of the times. The article provides examples from the following 
widely known plays: “King Lear”, “The Taming of the Shrew”, “The Winter’s Tale”, “The Merry Wives of Windsor”, “King Henry 
IV” and “The Two Gentlemen of Verona” by W. Shakespeare; “The Tragical History of Doctor Faustus” and “The Jew of Malta” 
by C. Marlowe and also “The Blind Beggar of Bednall-Green”by J. Day.
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ЄЛИЗАВЕТИНСЬКИЙ ТЕАТР

У статті розглянуто появу та розвиток Єлизаветинського театру, підйом якого припадає на роки правління Єлизавети І. У 
цей час виникли перші професійні театри. Увагу сконцентровано на особливостях таких складових тогочасного театру: дизайн 
та розташування театру, репертуар, сценарій, драматичні жанри, спеціальні ефекти, музика, актори, їхні костюми та навички 
репрезентації, а також на різниці між громадськими та приватними театрами. Окрім цього, виокремлено та проаналізовано 
існування типових для Єлизаветинської драми персонажів – дурня і магічних істот.

Ключові слова: Єлизаветинський театр, приватний театр, громадський театр, публіка, актор, драматичний жанр. 
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ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ТЕАТР

В статье раскрыто возникновение и развитие Елизаветинского театра, расцвет которого относится к правлению Елизаветы 
І. В это время появились первые профессиональные театры. Внимание сконцентрировано на особенностях таких составляющих 
театра той эпохи: дизайн и расположение театра, репертуар, сценарий, драматические жанры, специальные эффекты, музыка, 
актеры, их костюмы и навыки репрезентации, а также на разнице между общественными и частными театрами. Кроме этого, 
выделено и проанализировано существование типичных для Елизаветинской драмы персонажей – шута и магических существ. 

Ключевые слова: Елизаветинский театр, частный театр, общественный театр, зрители, актер, драматический жанр. 

This article deals with Elizabethan Theatre – a term denoting the plays produced in England while Elizabeth I ruled the country. 
Owing to Elizabeth I this epoch is considered the peak of English Drama development. It was her who promoted the flourish of Eng-
lish theatre and encouraged building the first permanent theatres. The purpose of our investigation is to do a survey of Elizabethan 
Theatre concentrating on various theatres, their repertoire, special effects, music, actors, their costumes as well as their represen-
tational skills. Also, the article investigates the use of magical spirits and fools in Elizabethan Theatre plays. Their representation 
and functioning are of our interest. The object of the study is Elizabethan Theatre. The subject of the article is the development and 
constituents of the theatre. The novelty of the study lies in systematization of all the elements of Elizabethan Theatre and providing 
illustrative examples of theoretical issues.

Most playing companies in the sixteenth century travelled from town to town and used London as their base. The establishment 
of a theatre district in the London area, however, was a lengthy process fraught with disagreements, financial problems, and legal 
restraint. Nonetheless, the move towards permanence by a select number of innovators highlights the appeal and support for the 
performing arts and is an indicator of the increase in popularity of the theatre during the Elizabethan era [8, p.5].

In the early years of Elizabeth’s reign groups of players performed where they could, occasionally indoors in halls to provide 
entertainment at court or in great houses, but more frequently in public in the square or rectangular yards of a number of inns in the 
city of London, the galleries round the yards being used by spectators. The companies were all licensed by the patronage of some 
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great lord to travel and perform; if they were unlicensed, they were considered “Rogues Vagabonds and Sturdy Beggars” according 
to a statute of 1598. The civic authorities of London generally showed hostility to players, whom they saw as a nuisance, promoting 
crowds and disorder, and distracting people from their proper occupations, as well as from divine service on Sundays. Following a 
prohibition of 1559, the Common Council of London in December 1574 banned performances in taverns in the city unless innkeepers 
were licensed and the plays supervised and censored [2, p.2].

The companies of actors were made up of males; all the female parts were performed by male actors [11].
The first man who built an outdoor theatre was James Burbage. He built the first permanent English public theatre in 1576 and 

called it The Theatre. Burbage’s theatre was so successful that it was quickly followed by others: The Curtain, The Newington Butts, 
The Rose, The Swan, The Globe and The Fortune [7, p. 205].

In Elizabethan Era there were two types of theatres – public (the Theatre, the Globe, the Curtain, the Swan) and private ones 
(Blackfriars). There were quite a few differences between them. First, the private theatres were indoor spaces and were much smaller 
in terms of audience space. They probably sat only about 500. As the private theatres were indoors, they had to be artificially lit, 
by candles. Another very important difference was the location of the private theatres. Unlike the public theatres, which had to be 
located outside the city’s boundaries, the private theatres were located in the city of London [4].

The private playhouses charged much higher prices that the private ones. Unlike the public theatres, all the audience was seated 
at the private houses. Moreover, greater comfort was offered in private theatres – cushions on the benches. Members of the audience 
could pay extra money for the privilege to have a stool and sit on the stage. Act divisions did not function as intervals at the public 
theatres, and music was not played between the acts. At Blackfriars music was played before the performance began, and sometimes 
there was dancing or singing too between the acts. Probably intervals were required because the candles needed to be trimmed [2, 
pp. 25-27].

All the public theatres, though varied in shape from round to square to octagonal, were designed according to similar principles. 
The basic plan – a yard with a stage jutting into the centre of it and three levels of galleries surrounding the yard – suggests that it may 
well have been modeled on inn-yard or courtyard performances of an earlier period. The stage itself consisted of two acting levels, 
and on each level there were several distinct acting areas [7, p. 205].

The size and design of the theatre also made possible a highly flexible drama. The main acting surface was generalized but it 
was not restricted to a limited number of locales established by set pieces. The stage could become any number of places simply 
by the departure of one set of characters and the appearance of another, implying in their dialogue a new location. The other acting 
areas made possible a wide variety of discovery scenes, bedroom scenes and balcony scenes, not to mention disappearance scenes 
through a trapdoor on the ground level stage. Only a few props were used to suggest the location of a scene: a bed, a throne, a tree, 
a rock [7, p. 207].

The first theatres were built of wood and thatch which made them easily catch fire but later tougher and more durable materials 
were used. After burning down the first wooden Globe and Fortune were rebuilt in brick and tile [11].

The grandest theatre of the Elizabethan era was The Globe. The Theatre was shut down in 1597. In late 1598, Richard Burbage 
(James Burbage’s son) took it to pieces and after six months he rebuilt it and renamed it the Globe [6, p. 290].

The Globe is considered to have been built round or octagonal. It is presumed that an important influence on the design of the 
theater was the bear-baiting and bull-baiting rings built in Southwark. These “sports” arenas were circular, open to the sky, and had 
galleries all around [6, p. 290].

The building was small enough to ensure that the actors would be heard, but we know that performances could draw about 3,000 
spectators. These buildings were quite uncomfortable. Those who paid an admission price of a penny watched the performance 
standing. Some viewers even sat in a gallery behind the performers. Their seats were very expensive, they could not see or hear 
everything well but they were pleased to be seen by other members of the audience [6, pp. 290-291].

The conditions of an Elizabethan performance differed significantly from those of today. Of the three thousand spectator capac-
ity, approximately a thousand of theatregoers were standing in the galleries. The performances had no intervals, and vendors circu-
lated the audience with food and beverages. Performances would have started around 2 o’clock lasting about two hours. The day 
time was chosen in order to provide maximum sunlight and make the space well lit. If it was going to rain, a spectator had to pay an 
extra penny or two to sit under the roof. Wealthy viewers in the galleries demanded cushions to make their seats more comfortable 
[1, p. 65]. 

At first there was little music, but soon players of instruments were added to the company. The stage was covered with straw or 
rushes. There may have been a painted wall with trees and hedges, or a castle interior with practicable furniture. A placard announced 
the scene. Stage machinery seems never to have been out of use, though in the early Elizabethan days it was probably primitive. The 
audience was near and could view the stage from three sides. Whatever effects were gained were the result of the gorgeous and costly 
costumes of the actors, together with the art and skill with which they were able to invest their roles [10].

A play in Elizabethan age might be written, handed over to the manager of a company of actors which was produced with or 
without the author’s name. The author often forgot or ignored all subsequent affairs connected with it. If changes were required, 
perhaps it would be given to some well known playwright to be “doctored” before the next production [10].

Most dramatists of the time served an apprenticeship. They made their first drafts which would be finished by a more experienced 
playwright. They sometimes reconstructed a Spanish, French, or Italian piece in an attempt to make it more suitable for the London 
public. The written scripts and plays were the property, not of the author, but of the acting companies [10].

The manuscripts were locked up because, if the piece became popular, rival managers often stole it by sending to the perfor-
mance a clerk who took down the lines in shorthand. Neither authors nor managers had any protection from pirate publishers, who 
frequently issued copies of successful plays without the consent of either [10].

Genres of the period included the history play, which depicted English or European history. Among history plays were Richard 
III and Henry V by Shakespeare; Edward II by Marlowe; Famous Chronicle of King Edward I by Peele. The history plays describing 
more recent events were represented by A Larum for London by an anonymous dramatist; Doctor Faustus and The Jew of Malta by 
Marlowe. The audiences particularly liked revenge dramas, such as Thomas Kyd’s The Spanish Tragedy. Comedies were common, 
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too. A sub-genre developed in this period was the city comedy, which deals satirically with life in London after the fashion of Roman 
New Comedy. An example is Thomas Dekker’s The Shoemaker’s Holiday [11].

Costumes were important elements in theatrical languages. Henslowe’s Diary reveals that costumes could be the most expensive 
parts of productions: “Henry the

Fifth’s velvet gown”, “Tamburlaine’s coat with copper lace”, “six green coats for Robin Hood”, a “fool’s coat, cap, and bauble [a 
stick surmounted with a head with the ears of an ass]”, a “yellow leather doublet for a clown”, “Eve’s bodice”, “a little doublet for 
[a] boy”, “four torch-bearers’ suits”, and a “robe for to go invisible” are among those listed, along with devices such as “Cerberus’ 
three heads”, lions’ and bears’ skins, and that “dragon in Doctor Faustus’. Thomas Platter, a Swiss traveller to London, narrates 
that it was a custom for the rich to pass on costumes to their servants who then would sell them to the players. This meant that a rich 
cloak which had served to fashion the image of an important courtier before the monarch one week could have appeared on stage 
the next [5, p. 142].

Some actors began their careers by becoming apprentices under the tutelage of the company. They might then progress to become 
the equivalent of “journeymen”, qualified to work for a day’s wages, but occupying a rank below that of “master”, the equivalent of 
which was a “sharer”. Famously, women’s parts were taken by males, but it may be erroneous to imagine in all performances pre-
pubertal youths with unbroken voices boying the greatness of the great female roles. A boy’s apprenticeship might extend until he 
was about twenty, so that women’s parts could be in effect taken by young men [5, p. 143].

In addition to their representational skills, exhibiting fictive others, players used the skills of presentation, exhibiting themselves. 
First, were their skills of speaking, that would have derived in part from their rhetorical study of classical texts and patterns of dis-
course. This was an aural culture, audiences would have been used to listening – and enjoyed listening to verbal art. Some playhouses 
had resident troupes of musicians or professional groups of wind instrumentalists (“waits”) played at some performances. Surviving 
play texts often provide very little evidence of the amount of music that was required: significant affective moments may be signalled 
only by the direction ‘song’ with no words specified; “flourishes” and “sennets” were probably used more than is recorded to magnify 
entrances and exits [5, p. 143].

Presentational parts of the plays, songs, dances, fights, must have been fully rehearsed, probably under the tutelage of the an 
important member of the company – book-holder, or prompter. The “book” of the play was an important and precious document: 
like a modern stage manager’s script it could be marked up to record the need for properties or to complete stage directions that were 
often missing from authorial manuscripts. A second document was the “plot”, a paper, sometimes stiffened so it could be hung up, 
presumably in the tiring-house, which recorded the players required for each scene. Players were not given copies of the whole play 
but only their “parts”, long strips of paper containing their own lines with necessary cues [5, p. 143-144].

New plays were added to the repertory on average every three weeks, and it took about the same time for the text to be prepared 
for performance. Companies were comparatively small: there seem to have been between six and eleven sharers in each, which 
means that, even with about four hired men, boy apprentices, and the possible use of stage-keepers for bit parts, doubling must have 
been extensive [5, p. 144].

Acting companies produced very dramatic special effects. Thunder and lightning filled the theatre for storms [9] – for example, 
in “The Tempest” by Shakespeare a reader notices an author’s remark about the weather: “Thunder and lightning. Enter Ariel, like a 
harpy; claps his wings upon the table; and with a quaint device, the banquet vanishes” or “He vanishes in thunder…” [15, p. 1263] 
or in “King Lear” the playwright draws a reader’s attention to the oncoming storm: “Storm heard at a distance” // “A storm with 
thunder and lightning…” [15, pp. 991-992]. There was a variety of effects to suggest magic was at work. Many special effects needed 
special ingredients. As they were not cheap, they could not be used all the time. The easiest way to make the noise of thunder was to 
beat drums offstage or roll a cannonball across the floor of the Heavens over the stage. Some companies used a thunder machine – a 
wooden box balanced like a see-saw. A cannon ball could be rolled from one end to the other to make a thundering noise. Storms 
needed lightning, too. Lightning flashes were made by throwing a powder made from resin into a candle flame. It lit with a flash. The 
companies could make lightning bolts, too. The machinery for this was called a swevel. They fixed a wire from the roof to the floor 
of the stage. They fixed a firecracker to the wire and lit it when they wanted the effect. The firecracker shot from the top of the wire 
to the bottom, making sparks all the way [9].

Magical spirits, devils and gods and goddesses often appeared in plays from Shakespeare’s time. Good spirits and gods and god-
desses usually entered through a trapdoor in the Heavens. The actors were lowered on a rope or a wire. This was called “flying in”. 
Evil spirits and devils came up from Hell, under the stage, through a trapdoor in the stage. Companies often set off firecrackers when 
devils appeared or magic was used. In one production of Dr Faustus the actors playing devils even put firecrackers in their mouths 
to suggest they were breathing fire [9].

In tragedy “Doctor Faustus”, C. Marlowe makes a remark about the appearance of a devil mentioning fireworks: “Re-enter ME-
PHISTOPHILIS with a DEVIL drest like a WOMAN, with fire-works “; or “MEPHISTOPHILIS and FAUSTUS beat the FRIARS, 
and fling fire-works among them; and so exeunt” [14]. In general, magical spirits, supernatural creatures and witches were fre-
quent characters of Elizabethan drama: Oberon, Titania, Puck, Peasblossom, Cobweb, Moth, Mustardseed (“A Midsummer Night’s 
Dream”); Ghost of Hamlet’s father (“Hamlet”); three Witches, the Ghost of Banquo (“Macbeth”); Ariel, Iris, Ceres, Juno, Nymphs, 
Reapers (“The Tempest”); Spirits (“King Henry VIII”); Margery Jourdain, a Spirit (“King Henry VI”); Queen Mab (“Romeo and 
Juliet”); Lucifer, Belzebub, Mephistophilis, Good Angel, Evil Angel, the Seven Deadly Sins, Devils, Spirits in the shapes of Alex-
ander the Great, of his Paramour and of Helen (“Doctor Faustus”); Ghost of Andrea (“The Spanish Tragedy”); Juno, Iris, Venus, 
Morpheus (“The Maid’s Metamorphosis”); Enchanter (“The Wisdom of Doctor Dadypoll”); Fairies, Oberon (“The Scottish History 
of James IV”). 

Theatre companies used smoke mostly as a magic effect, although it was sometimes used to suggest a fire. They could make 
black, white, yellow and red smoke – depending on the chemicals they mixed together. They used real fire as little as possible, it 
was very dangerous in a wood and thatch building. If they needed flames they burned strong alcohol mixed with a variety of salts, 
depending on the colour they wanted the flames to be [9].
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A typical feature of Elizabethan theatre was presence of a fool. The stage fool satisfied the principal want – the desire of the pub-
lic for a satirical commentary on the life and events of the times [3, p. 6]. Shakespearian fool is always shrewd and wise. For example, 
in the tragedy “King Lear” the fool is funny and entertaining, his function is to uplift Lear’s mood. However, he utters very clever 
and serious things. He is not afraid to criticize anyone, even the king, calling him a fool. Moreover, his statements are usually crude 
and sarcastic. At the beginning of the play the fool comments the fact that King Lear has divided his kingdom between his eldest and 
middle daughters while he himself is left with nothing: 

Fool: That lord that counsell’d thee
To give away thy land,
Come place him here by me,−
Do thou for him stand:
The sweet and bitter fool
Will presently appear;
The one in motley here,
The other found out there.
King Lear: Dost thou call me fool, boy?
Fool: All thy other titles thou hast given away; that thou wast born with [15, p. 980]. 
The situation is analogous to Shakespeare’s comedy “The Taming of the Shrew”. Grumio, Petruchio’s servant, is a fool whose 

purpose is to serve and entertain his master Petruchio. He can afford to play jokes on Petruchio pretending to misunderstand him:
Petruchio: …I trow this is his house. Here, sirrah Grumio, knock, I say.
Grumio: Knock, sir! Whom should I knock? Is there any man has rebused your worship?
Petruchio: Villain, I say, knock me here soundly.
Grumio: Knock you here, sir! Why, sir, what am I, sir, that I should knock you here, sir? [15, p. 367]
When Hortensio, having his own interest, offers Petruchio to marry wealthy Katherina, Grumio immediately makes a comment 

and characterizes his master:
Grumio: Nay, look you, sir, he tell you flatly what his mind is: why, give him gold enough and marry him to a puppet or an aglet-

baby; or an old trot with ne’er a tooth in her head, though she has as many diseases as two-and-fifty horses: why, nothing comes 
amiss, so money comes withal [15, p. 368].

One understands that the fool gives a truthful characteristics of Petruchio. What is more, Petruchio allows him to speak like that 
and does not react to his words. 

The English fool was a lover of comfort and tasty food, hating work or physical discomfort, hunger, thirst and bad weather 
conditions. Fine clothes and money also had considerable attraction for the clown [3, pp. 63-64]. Such characteristics of the fool can 
be found in “The Tragical History of Doctor Faustus” where the clown is ready to serve Wagner for a shoulder of mutton – Clown: 
How! my soul to the devil for a shoulder of mutton, though ‘twere blood-raw! not so, good friend: by’r lady, I had need have it well 
roasted, and good sauce to it, if I pay so dear [14]; in “The Jew of Malta” where Barabas boasts of numerous treasures – Barabas with 
heaps of gold before him: Well fare the Arabians, who so richly pay the things they traffic for with wedge of gold, whereof a man may 
easily in a day tell that which may maintain him all his life… Bags of fiery opals, sapphires, amethysts, jacinths, hard topaz, grass-
green emeralds, beauteous rubies, sparkling diamonds, and seld-seen costly stones of so great price, as one of them, indifferently 
rated, and of a carat of this quantity, may serve, in peril of calamity, to ransom great kings from captivity. This is the ware wherein 
consists my wealth [13]; in “The Winter’s Tale” where Aotolycus speaks about money and clothes –Autolycus: I have sev’d Prince 
Florizel, and in my time wore three-pile…I am robb’d, sir, and beatern; my money and apparel ta’en from me, and these detestable 
things put upon me.” [15, p. 1226]; in “King Lear” where the Fool is frightened by the storm– Fool: O nuncle, court holy water in a 
dry house is better than this rain water out o’door. Good nuncle, in; and ask thy daughters blessing: here’s a night pities nether wise 
men nor fools.” [15, p. 992]; in “The Merry Wives of Windsor” where Slender is interested in his legacy – Slender: I may quarter, 
coz? [15, p. 603]; in “King Henry IV” where petty Shallow talks about compensation for the lost sack – Shallow: A’ shall answer it. 
[15, p. 525] and Silence cannot hide his happiness about feasting – Silence: Ah, sirrah! Quoth-a, – we shall do nothing but eat, and 
make good cheer, and praise God for the merry year…[15, p. 527]; in “The Two Gentlemen of Verona” where Speed complains about 
being left with no reward for his service and demands his money – Speed: …and she gave me nothing for my labour… Nay, sir, less 
than a pound shall serve me for carrying your letter.”[15, p. 205]

The fool was often a coward. He was ready enough to brag and threaten but he usually made a poor show if anyone confronted 
him, even if it be only a woman [3, p. 65]. The most illustrative example is Swash in John Day’s play “The Blind Beggar of Bednall-
Green”. Swash, having his master’s money, boasts of being courageous and fearless of any thief but when he meets the one on his 
way, he utters obediently: “I pray you, do bind me hard, do, good Mr. Theef, harder yet, Sir” [12, p. 33]. 

Of the clown’s dancing but few traces remain in the plays, but contemporary references show that dances accompanied by the 
pipe and tabor were sometimes given between the acts, and also formed an important part of the concluding jig. Clowns sang whole 
songs or frequently broke into fragments of ballads, suggested by some remark or passing event. Their songs formed a part of the 
inter-scenary and concluding entertainments and were frequently interspersed in the plays themselves. Songs and dances were rather 
in the nature of interludes than integral parts of the play. The fool had his audience continually in view. Other actors might forget the 
spectators in their roles, but the role of the clown was to remember them and keep them entertained [3, pp. 66-68].

Thus, we have described the development of Elizabethan Theatre. The article represents an exhaustive survey of peculiarities of 
the theatre and can be used for further linguo-stylistic analysis of plays by Elizabethan playwrights. 
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The new millennium has brought about tangible changes into the scholarly paradigm of translation studies, thus, re-forming traditional 
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ І ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ: СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Початок нового тисячоліття вніс суттєві зміни в наукову парадигму перекладознавства, що призвели до помітного пере-
форматування усталених дослідницьких стратегій. У перекладознавстві дослідження інтертекстуальності ведуться представ-
никами багатьох шкіл і напрямів на різних методологічних засадах. Узагальнюючи і систематизуючи їхні праці, виділяємо ряд 
таких напрямів: загальнофілософський (усвідомлення перекладу як інтертекстуального явища та інтертексту як моделі пере-
кладу); традиційний (переклад цитат і експліцитних алюзій); постструктуральний (відтворення імпліцитного інтертексту); 
полісистемний (поява в цільовому тексті перекладацьких інтекстів – літературних і паралітературних покликів на сприймаючу 
культуру); жанрологічний (переклад як інтертекст з певним співвідношенням первинного і вторинного, що мотивує наявність 
відповідних перекладацьких жанрів перекладу); дискурсний (інтертекстуальність як детермінанта тексту, яка репрезентує 
прагматичні ознаки і визначає рецепцію). 

Ключові слова: інтертекстуальність, інтекстуальність, інтертекстуальна іронія, міфосвіт, імпліцитний інтертекст, ло-
гопоейя, метатекст, метакомунікація, інтертекстуальний гібрид, топологія культури.

Дзера Оксана Васильевна,
Кандидат филологических наук, доцент 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА: СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Начало нового тысячелетия внесло существенные изменения в научную парадигму переводоведения, что заметно перефор-
матировало традиционные стратегии исследования. В переводоведении изучение интертекстуальности ведут представители 
многих школ и направлений на разных методологических принципах. Обобщая и систематизируя их труды, выделяем следующие 
направления: общефилософский (осмысление перевода как интертекстуального явления и интертекста как модели перевода); 
традиционный (перевод цитат и эксплицитных аллюзий); постструктуральный (воспроизведение имплицитного интертекста); 
полисистемный (введение в текст перевода переводческих интертекстов – литературных и паралитературных ссылок на вос-
принимающую культуру); жанрологический (переводкакинтертекст с определенным соотношением первичного и вторичного, 
что мотивирует соответственный жанр перевода); дискурсный (интертекстуальность как детерминанта текста, которая 
репрезентирует прагматические признаки и определяет рецепцию). 

Ключевые слова: интертекстуальность, интектуальность, интертекстуальная ирония, мифомир, имплицитный интер-
текст, логопоэйя, метатекст, метакоммуникация, интертекстуальный гибрид, топология культуры. 

The article reflects an effort to scrutinize significant developments in the field of interfaces between intertextuality and transla-
tion, as well as to provide the general outline of approaches towards intertextuality research within the framework of translation 
studies. The research is topical as it is the first attempt at an overview of the overall strategies towards adapting intertextuality to 
translation analysis.

The term intertextuality is so broad that some scholars predict the danger: any researcher may bestow it with any meaning s/he 
fancies and this meaning will be correct [15, p. 2]. According to the apt remark of William Irving, most critics regard intertextuality 
as a stylish way to speak about allusions and influences [21, p. 228]. Yet originally this term used to explain the very ontology of 
literature rather than allusions as a literary phenomenon. On the one hand, intertextuality is a method of reading one text through the 
other, on the other hand, it is “a recognition and belief that all texts exist in a network of relations” [5, p. 171]. The researchers tend 
to focus on intertextuality as a method and disregard it being a philosophical and ideological trend as well as an integral parameter 
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of textuality in general. Thus, the novelty of the research lies in the effort to highlight and generalize most widespread as well as 
marginal but perspective approaches towards intertextuality within the translation studies framework as well as to afford their practi-
cal interpretation. 

Intertextuality is so widely employed as a method of analyzing explicit references to other texts that it seems to have lost all 
connections with deconstruction that gave rise to it. Since each sign keeps traces of other signs, each discourse – traces of other 
discourses, each text – traces of other texts, all text are virtually intertexts. Some intertexts are explicit while others are so implicit 
that even the author himself may be unaware of them. In the philosophical sense the phenomenon of intertextuality entails: 1) the 
ability of any text to generate senses through the presence or copresence of other texts in it; 2) the shift of the authoritative right on 
true understanding of the text from the author to the reader; 3) the recognition of inner instability of the text and correspondingly, 
the possibility of multiple interpretations.

Derived from the Latin intertexto (intermingle while weaving) intertextuality is a term first introduced by French semiotician 
Julia Kristeva in the late 1960s. The scholar argues that a literary work is not simply the product of a single author, but of its rela-
tionship to other texts and to the structures of language itself. Thus, any writing is not absolutely creative because it always repeats 
something previously repeated. 

The translation studies research of intertextuality can cover a lot of problems as the translation itself can be viewed as an inter-
textual phenomenon. Peeter Torop draws a parallel between the translation activity and the author’s strategy of integrating somebody 
else’s word into one’s individual style [12, p. 169]. The secondary nature of both activities derives from their relying on prototexts. 

As “each text is an intertext”, “a multidimentional space in which a variety of writing, none of them original, blend and clash” 
[14, p. 146], the text we translate from can be regarded as an original only conventionally as its originality, according to Kristeva’s 
metaphor, consists of ‘the mosaic of quotations” [22, p. 66]. Only multiple translations supplementing each other direct the reader 
(Eco’s Model Reader, an imaginary ideal reader who can decode potential senses of the text and create a Model Author [3, p. 561-
562]) to more or less complete understanding of the source text in combination of its own inner source texts. 

Though intertextuality is a scholarly construct of the second part of the 20th c., the term suggests that there is nothing new under 
the sun. The phenomenon of intertextuality has been in the focus of translation analysis long before the coinage of the very term. In 
a series of Pound’s articles “I gather the limbs of Osiris” (1911–1912) Osiris becomes a double metaphor of the original and transla-
tion: the god of death that is transformed into the source of new life after his scattered limbs are gathered [28]. Pound’s idea that 
translation gives life to a dead original reverberates with Derrida’s postulate: to translate means to give new life to the original that 
it can live “more and better […] beyond the means of the author” [17, p. 203].

Pound’s terminoid vortex (whirlwind) is also very close to the term intertext: “the power of traditions, centuries of race con-
sciousness, conventions, associations” that live in words. In the1930s Ezra Pound referred to this “charging of the language” as 
logopoeia, “the dance of intellect among words” comprising direct meanings of words, their traditional use, context and implicit 
irony [27, p. 170].Since logopoeia implies intertextual associations, this notion conflates with the deconstructive metaphor play and 
the postulate about the language generating senses as thereis nothing behind the language. According to E. Pound, logopoeia cannot 
be translated, only paraphrased. 

This method is also called interpretative: the translator shows “where the treasures lie” making the target reader feel the flavour 
of the original (e.g. Pound’s translation of the early Italian prose where he used English of the pre-Elizabethan epoch). If not inter-
pretative, the translation is “the other sort” where the interpreter is making a new poem[26].

Similar dichotomy is typical of later translation typologies: illusionist and antiillusionst (I. Levy), affirmative and controversial 
(A. Popovic), formal and pragmatic (Yu. Nida), semantic and communicative equivalence (P. Newmark), primary and secondary 
functions of translation in the polysystem (I. Even-Zohar), documentary and instrumental (Ch. Nord), covert and overt translations 
(J.House) and the key dichotomy of foreignizing and domestication that dates back to F. Schleiermacher. 

Pound’s theory flashes out two approaches to comprehending intertextuality within the contemporary translation theory frame-
work: 1) the word (Logos) accumulates explicit and implicit senses that require adequate translation; 2) secondary texts (metatexts) 
comprise all texts derivative of a prototext with various degrees of originality. 

In the 1970s Anton Popovič (“Aspects of metatexts”, 1967) [25] elaborated a detailed typology of intertextual (his term is 
metatextual) links both at microstylistic and macrostylistic levels of the text. He employs the term metacommunication to describe all 
types of text interpretation – by translators, literary critics, scholars and readers. Metatexts are discriminated according to their cor-
relation with the prototext in different aspects: semantic, stylistic, axiological and in the aspect of reproducing the authors strategy.

According to the axiological and stylistic criterion metatexts can be: a) affirmative imitating the prototext and b) controversial 
which contradict the prototext; in both cases they can be either explicit or implicit.

Since the 1990s intertextuality has become one of the main parameters of discourse analysis. Basil Hatim and Ian Mason (“Dis-
course and the Translator”, 1990) define intertextuality as a semiotic category: a sign system that expands the boundary of the textual 
meaning through connotations. A pragmatic status of an intertextual reference takes priority over its semiotic and informative status. 
In other words, to be adequate to the intention behind the allusion a translator can sacrifice this allusion by shifting or even neutral-
izing it[20, p. 134].

Albrecht Neubert and Gregory Schreve (“Translation as Text”, 1992) conceive of intertextuality from the angle of the proto-
typical semantics. Intertextuality is perceived as the most important quality of the text along with intentionality, informativity, situ-
ationality, acceptability, cohesion and coherence. It is a model the reader compares with already existing samples abstracted from 
his / her experience. In other words, intertextuality is a set of the reader’s textual expectations that should be heeded by a translator.

Intertextuality has a structure of the prototype with the hard core (typical features of the genre, which the reader easily identifies) 
and blurred edges of the periphery where some features are shared by different genres or text-types. Each translation has double 
intertextuality: the original has intertextual links with texts of the source language (SL) and translation establishes intertextual links 
with the texts of the target language (TL). The translator should give preference to textual connections of the TL to meet the target 
reader’s (TR’s) expectations. In general, the translator is the mediator of intertextuality of the source text (ST) and the target text 
(TT), thus translation can be referred to as mediated intertextuality.
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Sometimes the translator makes the language of the original “to show through” the translated text and create intertextual hybrids. 
If such translations are repeated, they can result in lingual changes and introduce new textual traditions into the TL, “to enlarge the 
set of its cognitive repertoire”[23, p. 117–123].

George Steiner (“After Babel. Aspects of Language and Translation”, 1992) regards intertextual elements in the broad cultur-
ological sense (not only words but also forms, themes and motifs) and refers to them as topologies of culture[30, p. 448].Topologies 
are “manifold transformations and reordering of relations between an initial verbal events and its subsequent reappearances in other 
verbal or non-verbal forms”. Correspondingly, topoi are “invariants and constants underlying the manifold verbal, formal and the-
matic shapes and expressions in our culture” [30, p. 449].

The phenomenon of translation is also viewed correspondingly: “Defined topologically a culture is a sequence of translations 
and transformations of constants”. G. Steiner substitutes the term intertextualityby his coinage interanimation : “The new beginning 
draws on precedent or canonical models so as to reduce the menacing emptiness which surrounds novelty” [30, p. 477].This “transfer 
of souls” (interanimation) has exerted influence on a substantial portion of Western literature, plastic art and philosophy and can vary 
from the obvious repletion to implicit allusion and change almost beyond recognition. 

Translation studies paradigm of intertextuality has been elaborated by P. Torop (“Total translation”, 1995). Total translation 
covers 1) textual translation – translation of the whole text into the whole text; 2) metatextual translation – translation of the whole 
text into the culture: commentaries, reviews, ads; 3) intertextual translation – the author translates into his text somebody else’s 
word or the whole complex of them; 4) extratextual translation–splits the text into codes rendered by other than verbal means (screen 
production) [12, p. 23–24]. 

Torop discriminates between the terms intertextuality and intextuality as broad and narrow understanding of intertextual links. 
Intertextuality is the whole semiotic space that generates senses and connects parallel or related phenomena within the same genera-
tion or literary trend. Intexuality is defined as elements of one text in another one, intexts have double function: as a unit of a given 
text and as a link to the prototext [12, p. 155].

Torop describes two strategies of reproducing intexts depending on the type of their connection with the prototext : 1) recod-
ing –adequate reproduction of the form; and 2) transponation – adequate reproduction of the content. Recoding consists of macro-
stylistic, microstylistic translation and citation, transponation comprises descriptive, thematic, free and expressive translations [12, 
p. 164–165].

Umberto Eco (“To Say Almost the Same Thing: Experiences in Translation”, 2003) views intertextuality in the poststructuralist 
light. The scholar introduces the term intertextual irony but the component irony loses its rhetorical and stylistic meaning. Intertex-
tual irony is always implicit as 1) its references to other texts are not obvious, it is just “winking at the possible intellectual reader”; 
2) it gives the possibility of dual reading: “the text can be read and enjoyed naively feeling no intertextual references, or the reader 
can fully comprehend those references and even hunt for them” [4, p. 259].

U. Eco advises a translator not to be afraid of radical transformations and substitute allusions that are unlikely to be known to 
the TR by absolutely different ones that can create similar pragmatic effect and evoke similar response. Ideal translation of an in-
tertextual reference is the one where a translator reproduces no less but also no more of what the original hints at[ 4, p. 255–269]. 

Galina Denisova (“In the World of Intertext: Language, Memory, Translation”, 2003) conceives of the intertext as a semiotic 
and pragmatic notion and defines it as any sign of the cited culture and any reproduction of phrases from the discourses available in 
the language [2, p. 77].

Denisova singles out several functions of intertextemes due to the criteria of recognizability of the prototext and implicitness / 
explicitness of the intertext. The choice of the translation method depends on the fact what encyclopaedia (individual, national or uni-
versal) these intertextemes belong to. Main methods of translating intertextemes are 1) adaptation a) to find a ST creative analogue; 
b) to refer to the translated versions of the intertextemes in the TL; and 1) foreignizing a) be means of commentary; b) literally and 
without the commentary where intertextuality is lost [2, p. 298]. The key demand to the translation is that it “should create the third 
cultural space and generate new senses in the target culture” [2, p. 263].

Over the course of the past decade the ideas reverberating with the translation-focused notion of intertextuality has rapidly ac-
quired currency among Ukrainian authors despite their diverse terminological preferences. 

For Marina Novikova (“Myths and Mission”, 2005) translation is the most obvious form of intercultural dialogue: “Translation 
has transformed all literary plots into international and wandering ones, all authors (together with their multilingual translators ) have 
turned into “narrators” while all national languages and cultures got involved into a direct dialogue where interlocutors speak about 
the same though differently” (Tr. by O. D.) [8, p. 47].

The structure of the book represents stages of this dialogue or intertextual connections: chapter 1 analyses translation as a dia-
logue of languages, cultures and mentalities; chapter 2 focuses on the national dialogue of “my” and “the other” in the culture; chaper 
3 elucidates history as a dialogue of epochs; chapter 4 views metahistory (religion and faith) as a dialogue of time and the timeless 
values. 

The scholar accentuates one of the favourite “orally theoretical’ ideas of Mykola Lukash – “the method of thin layers or rings”: 
even the culture whose development was hindered keeps hints, “shifting traces” of great European styles resembling thin rings in 
the trunk of the tree in its hard years. M. Novikova argues that translators of Dante should take into account not only the experience 
of previous translators but also analyze so called Dante’s “prototypes” generated by the Ukrainian culture: Ivan Franko “translated” 
Dante into his own lyrical poems, Lessya Ukrainka– into her dramas and Mykhailo Drai-Khmara – into his new coinages [2, p. 45, 
49–51].

The unique approach of M. Novikova is to read some texts (namely, “The Lass that Made the Bed to Me” by R. Burns, “Carman” 
by P. Merimee and “The Snow Maiden” by A. Ostrovskyi as implicit mythological intertexts (mythoworlds). She goes to great length 
to demonstrate that even the best translation can put out this “glimmer of the myth”. The most radical change is the shift of genre 
markers, e.g. Robert Burns ballad in the translation by Mykola Lukash is transformed into a folk song and in Samuel Marshak’s 
translation – into a romantic elegy [2, p. 94].
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Andriy Sodomora (“The Study of one Verse”, 2006) avoids the term “intertextuality”, yet widely explores this phenomenon. The 
intertextual analysis traced throughout the monograph goes beyond allusions and quotations into the whole intertextual space that 
often remains implicit.

Instead of “intertextuality” A. Sodomora uses bright metaphors: “circles on the water running from the source” [11, p. 184], “re-
verberation”[11, p. 186], “go to the distance”[11, p. 327], “return to the proto-sources” [11, p. 130] etc. Intertexts are very individual, 
they appear “from the shadow of memory” that is an unconscious remembrance of something previously read which has become a 
part of your soul [11, p. 352]. 

The first scholarly attempts to elaborate the intertextual paradigm in the Ukrainian translation studies was done by Laryssa Hrek 
[1], Olena Kopyl’na [7], Anzhela Kamianets and Tetiana Nekriach [6]. A. Kamianets, in particular, mainly focuses her analysis on 
ironical allusions in the Russian and English author’s versions of Nabokov’s Lolita (there are differences between the two)and strate-
gies ofreproducing them into Ukrainian. 

The phenomenon of intertextuality is elucidated to describe one of the translator’s key strategies in the monographs by Hanna 
Kossiv “Vira Rich. The creative portrait of the translator” (2011) [8] and Valentyna Savchyn “Mykola Lukash as a devotee of the 
Ukrainian artistic translation” (2014) [10]. The scholars opt for absolutely different kinds of intertextuality due to the strategies of 
the translators they research: H. Kossiv focuses primarily on Vera Rich’s translations of intertextual elements used in the works of 
Ukrainian authors (translating intertextuality) while V. Savchyn traces down intertextual references to the Ukrainian literature and 
folklore in Mykola Lukash’s translations(translation intertextuality). 

In probing the notion of intertextuality as motivated translation strategy one can stress too disparate approaches: 
1) different translators link themselves up to different codes, draw senses from different sources provided by the intertextual 

space of the original. E.g. The biblical intertext of the initial line of Ivan Franko’s “Prologue” –“Народе мій, замучений,розбитий” 
[13, p. 67] –is translated as a) “My people so tortured and scattered”[18, p. 47] – the Biblical intertext of the scattering of Israel, 
comp. “And they shall know that I am the LORD, when I shall scatter them among the nations, and disperse them in the countries” 
[31, Ezekiel: 12:15]; b)“O People mine, divided, deathly tired” [19, p. 38]– the New Testament intertext of incompatibility of the 
good and the evil that has acquired a new sense in Lincoln’s speech “The House Divided”, comp. “Every kingdom divided against 
itself is brought to isolation; and every city or house divided against itself shall not stand” [31, Matthew 12:25]; c) My people, tor-
tured, broken by ill-usage[13, p. 66] –historical reference to the oppression of Ukraine; 

2) target culture (TC) broadens the intertextual space of the text referring to the sources from the receiving system of the past and 
modern discourses. E.g. in Yuriy Andrukhovych’s translation of Shakespeare’s “Hamlet” Claudius’ speech about his precipitated 
marriage with his brother’s widow – “With a defeated joy, // With an auspicious, and a dropping eye, // With mirth in funeral, and 
with dirge in marriage, / In equal scale weighing delight and dole”[29, p. 672]–the title image of Oleksandr Oles’ classical collec-
tion of poetry is used: - Обнялися // З журбою радість, усміх і сльоза[14, p. 21].

Each new translation through the penetration of new temporal and cultural layers transforms the original and its previous transla-
tions. The original together with its multiple translations of different languages and epochs constitute a common universe where texts 
indefinitely refer to each other and to themselves. 

On looking at the legacy of intertextuality the article flashes out key fields of its adoption by translation studies scholars: 1) 
philosophical interpretation of the ontology of translation as an intertextual phenomenon; 2) discourse model mapping the concept 
of intertextuality as prototypical signs of the ST recognized by SRs and those of the TT identified by TRs; 3) genre discrimination of 
metatexts according to types of their correlation with the prototext; thus translation is viewed as a fluctuation of primary and second-
ary elements in the structure of a translation that determines its genre; 4) traditional idea of intertextuality as the presence of explicit 
allusions and quotations in the structure of the ST(most widespread trend); 5) polysystemic approach aiming to single out translation 
intertextuality, i.e. literary and paraliterary references to the target culture in the text of translation; 6) poststructural studies whose 
object is the implicit intertext (mythoworld, intertextual irony) and its translation potential (perspective research trend). 

The analysis of intertextuality and translation studies conflation raises one of the most topical theoretical problems – genre trans-
lation theory, now limited to some random ideas. The other perspective for further research is the systemic analysis of mechanism of 
implicit intertext actualization in translation. 
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HOW SHOULD STUDENTSGRAMMATICAL ERRORS BE TREATED  
IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

The paper presents theoretical information for incorporating grammarin writing classes. It deals with the problem of treatment of stu-
dent errors.The consequences of over-correcting as well as the lack of error correction have been analysed. The study investigates the pro-
cess of developing of editing strategies and techniques which can be various for different students. The explanation to this variety has been 
given, the dependence of the choice of editing strategies and techniques on learners’ level of grammatical competence, teacher’s knowledge 
and experience in pedagogical grammar and the writing context has been identified. The article suggests the three activities which can be 
useful when connected with linguistic accuracy. The stages of feedback on student writing have been presented and the purpose of each has 
been explained. The article also draws attention to а conference as another effective method to help students cope with grammatical errors.
Conferences have been presented as a means of developing special strategies and techniques for a definite student taking into account their 
individual difficulties with grammar in writing. The objective of the study is to help EFL teachers find a solution of how to view and treat 
grammatical errors and how to give students the feedback without damaging their motivation.

Key words: grammatical errors, error correction, writing, editing strategies, teacher feedback, stages of feedback on writing.
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ЯК ВИПРАВЛЯТИ ГРАМАТИЧНІ ПОМИЛКИ СТУДЕНТІВ  
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У статті представлено теоретичні засади використання граматики в процесі навчання письма. Розглянуто питання ви-
правлення граматичних помилок студентів. У роботі досліджуються стратегії редагування, які залежать від рівня розвитку 
граматичної компетентності студентів, від знань і досвіду викладача у сфері педагогічної граматики а також від контексту. 
Метою статті є допомогти викладачам знайти відповіді на питання, зокрема, як ставитися до граматичних помилок студентів 
і як надати студентам зворотній зв’язок, вказуючи на їхні помилки, але не знижуючи при цьому рівень їхньої мотивації.

Ключові слова: граматичні помилки, виправлення помилок, стратегії редагування, зворотній зв’язок з викладачем, етапи 
зворотнього зв’язку у навчанні письма.
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КАК ИСПРАВЛЯТЬ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В статье представлены теоретические основы применения грамматики в процессе обучения письму. В частности, рассма-
тривается вопрос исправления грамматических ошибок студентов. В работе исследуются стратегии редактирования в зави-
симости от уровня грамматической компетенции студентов, знаний и опыта преподавателя в области педагогической грам-
матики, а также от контекста. Цель статьи – оказать помощь преподавателям в поиске ответов на вопросы, а именно, как 
относиться к грамматическим ошибкам студентов и как предоставить студентам обратную связь, указывая на их ошибки, но 
не снижая при этом уровень их мотивации.

Ключевые слова: грамматические ошибки, исправление ошибок, стратегии редактирования, обратная связь с преподавате-
лем, этапы обратной связи в обучении письму.

Introduction. One of the main problems for those who teach English as a Foreign language (EFL)is error correction. It’s always 
difficult to know when and if to correct students and how to go about it. The problem of over-correcting is that students can lose 
motivation and an activity may be destroyed changing into a boring process of correcting every single mistake. The other extreme 
is to allow students to use a foreign language and not to correct any mistakes trying not to demotivate learners. If correction gives 
a basis for improvement, most students do like to have some of their mistakes corrected. EFL teachers have different viewpoints 
on this question and various ways of correcting their students and it is a matter of finding out what both a teacher and a student feel 
comfortable with.

Grammatical errors can be find in spoken and written English. In contrast to writing, students have very little processing time 
when it comes to speaking, so it is not surprising that grammatical errors often occur in oral communication. When writing students 
do not have the chance to rephrase or clarify what they are saying. Their message must be clear the first time. Written errors are also 
less tolerated than spoken ones. Therefore, as we can see the approaches to dealing with grammatical mistakes in the processes of 
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speaking and writing are both quite important and should be different. In our study we are going to concentrate our attention on the 
treatment of grammatical errors in writing.

Therefore, the aim of this study is to help EFL teachers find a solution of how to view and treat student grammatical errors and 
how to give learners the feedback without damaging their motivation.

Materials and methods. Methodologists offer several ideas of how to deal with grammatical errors when developing writing 
proficiency. They explore the ways in which students use language in different text types to create meanings and connections and 
focus their attention on how their findings can help learners develop their linguistic recourses and get a better understanding of how 
to use them. They have tried to incorporate grammar in writing classes and emphasize selection of grammatical features based on text 
analysis (Byrd P., Reid J., 1998); discuss how teachers can prepare themselves to treat student errors and describe error correction 
options as peer editing (Ferris D., 2011); offer practical suggestions and activities for the writing classroom underlying the role of 
grammar in writing instruction for various stages of writing processes (Frodesen J., Holten C., 2003); analyse grammatical and lexi-
cogrammatical structures important for academic writing instruction (Hinkel, E., 2004); show how grammatical features construct 
texts such as the academic essays (Schleppegrell M., 2004)

The investigation of grammar in writing has got the multidimensional characteristics and form-focused instruction does not 
necessary center on errors. Grammatical problems relating to errors do exist and it is an undeniable fact that students appreciate as-
sistance in improving their language accuracy. However, some students may regard the need for linguistic accuracy as relatively of 
no importance and rely on teachers to correct their grammatical error. So it is significant to discuss with students at the very beginning 
why accuracy in grammatical structures is vital in an academic as well as professional contexts. 

It is important to emphasize that error treatment is a very complicated problem. EFL teachers need to be armed with some theo-
retical foundations. In his study Henrickson J. lists the five fundamental questions: 1) Should errors be corrected? 2) When should 
errors be corrected? 3)Which learner errors should be corrected? 4) How should learner errors be corrected? 5) Who should correct 
learner errors? (Henrickson J., 1978). Answering these questions with reference to grammar in writing it is necessary to develop 
some peculiar editing strategies and techniques, on the one hand, and concentrate proper attention on the teacher feedback on errors, 
on the other hand.

The benefits of focused work on eliciting errors and creating editing strategies and techniques can certainly vary for students. 
The explanation to this variety lies in the teacher’s knowledge and experience in pedagogical grammar and the writing contest. But 
it is also worth mentioning that special editing strategies and techniques are extremely dependent on the students’ levels and course 
objectives. Students can be helped with a number of activities which are very useful when connected with linguistic accuracy. The 
first activity is writing a diagnostic essay. It can help a teacher identify both individual students’ errors and errors common to a group. 
This picture of typical grammatical errors can become the focus of explicit instruction during the course. The second activity deals 
with editing by students themselves. They can be given short texts with specific errors to be seen and corrected. Collecting examples 
of the same type of errors from students’ writing and then asking them to find these mistakes when working in groups can be the third 
activity. For errors such as word choices the fourth activity can be suggested. These errors imply a great deal of variation, an EFL 
teacher can provide explanations of the common sources for such errors so that students can later assess if these sources are ones 
they may need to check in their notes.

It is urgent to mention that it takes considerable time and requires great effort to become a good editor. Teachers should remember 
if their students are not taught to do editing, they want benefit from classroom exercises as well as from individual conferences. A 
great number of strategies should help a teacher to encourage their students to choose the one they can be successful with. 

Another significant question referring to grammatical errors is teacher feedback on student writing. There are some general 
guidelines and stages (see Figure 1) how to provide feedback on grammar in writing.

Figure 1
Stages of feedback on student writing

Stage Activity Purpose
Stage 1 error correction to show students their result in writing

Stage 2 error-analysis sheet with error patterns; 
indirect feedback 

to identify types and error pattern;
to suggest a list of structural errors with Internet resources to consult 
for more information

Stage 3 drawing students’ attention to areas of concern 
in early drafts

not to give all the error feedback again but make remember one’s 
typical errors

At the beginning of teaching writing (Stage 1) it is important to collect students’ papers (for example a diagnostic essay) and 
correct their errors so that they can understand the result of their writing. But it is essential to underline that it is not enough. Students 
should not only see their errors but also must be provided with an error-analysis sheet (Stage 2) which can demonstrate types and 
errors patterns. The feedback may be direct and indirect. According to James (James, C., 1998), it is sensible to follow the three 
principles in error correction. Firstly, the techniques involved in error correction would be able to enhance the students’ accuracy 
in expression. Secondly, the students’ affective factors should be taken into consideration and the correction should not be face-
threatening to the students. Some scholars believed that teachers’ indirect correction is highly appreciated. We totally agree that the 
indirect feedback is more effective and undoubtedly more preferred by students. It takes place when a teacher does the following: 
puts a check in the marginof the lines where errors occur; underlines or highlights selected errors; codes errors in the margins with 
definite symbols; attaches a sheet with a list of several structural errors to the student’s draft.

It is necessary to emphasise that a teacher should not provide feedback on all errors in every draft. It can’t be accepted by students 
properly and even can be demotivating. It is much better when a teacher focuses their attention on those errors which are worth stu-
dent’s attention because they most seriously affect written communication or because these errors are very frequent and rough. The 
decision which errors deserve more attention and should be included in a list to be attached to a student’s draft is made by a teacher 
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and is usually very different for every student. The choice of errors to be pointed out is defined by a proficiency level and the instruc-
tion situation when a teacher focuses their attention on teaching peculiar grammar in class.

While the bulk of teacher feedback on errors should occur in Stage 3 it is not necessary provide students with a sheet of structural 
errors they may have already seen before. As it is widely known it takes a lot of time to get a new habit so that to be able not to forget 
one’s typical errors. Therefore, a list of all errors is not given in teachers’ feedback in the last stage of the course when writing is 
taught. Moreover, students find they lack sufficient time to address this list effectively. 

It is necessary to draw attention to is another effective method which can be useful and can help students cope with their errors 
in writing. Conferences with students outside of class are excellent opportunities to provide individual assistance. When a teacher’s 
aim is to demonstrate directly the difficulties with grammar in writing of a definite student, they can hold mini conferences with 
individuals or small groups in the classroom and act as a collaborator rather than an error corrector. In this case students are helped 
to identify errors that create reader confusion or misinterpretation, on the one hand, and they can select strategies for editing that 
best fit their learning styles, on the other hand. The choice of specific techniques can help students set goals for improvement and 
asses the following progress in these goals. Because during individual conference students can be given more attention they can be 
provided with the insight into the sources of errors such as interference from a third language or inaccurately formulated rule. It is 
very important to be able to analyse student error sources as it can help a teacher in the future to suggest effective editing strategies. 

Results. Error correction in EFL classroom is constantly developing and improving. It continues to change because of the result 
of new research in this area of science. Given the important role of grammar as a source for effective communication, focus on form 
should be integrated in instructions in EFL classroom. In the case of error correction and feedback, EFL teachers should help students 
agree with the role of accuracy in written communication and encourage them to develop editing strategies that they can use outside 
the classroom.

Discussion and conclusions. Therefore, the article has convincingly demonstrated a great potential of grammatical error correc-
tion as soon as the process remains a positive experience for both the teacher and the learner. On the one hand, it is really necessary 
for teachers to be able to find the ways of coping with grammatically wrong language when students are not corrected constantly, but 
on the other hand, it is important to remember that students are those who learn from their mistakes and whose writing in a foreign 
language should be improved.
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FORMATION OF READINESS OF FUTURE PHILOLOGISTS  
TO PROFESSIONAL SELF-REALIZATION

The necessity of formation of readiness of future philologists to complete professional self-realization is determined by increasing 
requirements to the level of preparation of graduates, by the need for constant professional self-education that ensures competent entering 
into the labour market. In our opinion, the most significant influence on the formation of readiness for self-realization in a professional field 
has a set of pedagogical conditions, provided in the training process. In the study we have defined pedagogical conditions of formation of 
readiness of future philologists for professional self-realization: the actualization of subjective experience of students and its inclusion in the 
training contents, providing communication between the subjects of the educational process on the basis of dialogical interaction, the forma-
tion of attitudes of future philologists to professional self-realization. It has been defined that the efficiency of the process of self-realization 
is associated with the success of pedagogical activity of the student during pedagogical practice and positive future of professional bench-
marks that reveals the possible future career prospects. Having done experimental research, it has been proved that integrated application 
of certain pedagogical conditions promotes formation of readiness to professional self-realization as a phenomenon in all its aspects. 

Key words: self-actualization, professional fulfillment, readiness for professional self-realization, pedagogical conditions, future phi-
lologists.
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Необхідність формування готовності майбутніх філологів до повноцінної професійної самореалізації зумовлена зростаючими 
вимогами до рівня підготовки випускників, потребою в постійній професійній самоосвіті, що гарантує компетентне входження 
їх у ринок праці. Найбільш значимий вплив на формування готовності до самореалізації у професійній сфері, на нашу думку, має 
сукупність педагогічних умов, забезпечуваних у процесі професійної підготовки. У ході дослідження нами обґрунтовані педагогіч-
ні умови формування готовності майбутніх філологів до професійної самореалізації: актуалізація суб’єктного досвіду студентів 
і його включення в зміст професійної підготовки, забезпечення комунікації між суб’єктами освітнього процесу на основі діалогіч-
ної взаємодії, формування ціннісних установок майбутніх філологів на професійну самореалізацію. З’ясовано, що ефективність 
процесу самореалізації пов’язана з успішністю педагогічної діяльності студента в процесі педагогічної практики та позитив-
ними майбутніми професійними орієнтирами, що розкриває можливі перспективи кар’єрного зростання. Шляхом експеримен-
тального дослідження доведено, що комплексне застосування визначених педагогічних умов сприяє формуванню готовності до 
професійної самореалізації як цілісного явища в усіх його аспектах. 

Ключові слова: самореалізація, професійна самореалізація, готовність до професійної самореалізації, педагогічні умови, май-
бутні філологи.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ФИЛОЛОГОВ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Необходимость формирования готовности будущих филологов к полноценной профессиональной самореализации обусловлена 
возрастающими требованиями к уровню подготовки выпускников, необходимости в постоянном профессиональном самообразо-
вании, что гарантирует компетентное вхождения их на рынок труда. Наиболее значимое влияние на формирование готовности 
к самореализации в профессиональной сфере, по нашему мнению, имеет совокупность педагогических условий, обеспечиваемых в 
процессе профессиональной подготовки. В ходе исследования нами обоснованы педагогические условия формирования готовности 
будущих филологов к профессиональной самореализации: актуализация субъектного опыта студентов и его включение в содер-
жание профессиональной подготовки, обеспечения коммуникации между субъектами образовательного процесса на основе ди-
алогического взаимодействия, формирования ценностных установок будущих филологов на профессиональную самореализацию. 
Установлено, что эффективность процесса самореализации связана с успешностью педагогической деятельности студента 
в процессе педагогической практики и положительными будущими профессиональными ориентирами, раскрывает возможные 
перспективы карьерного роста. Путем экспериментального исследования доказано, что комплексное применение определенных 
педагогических условий способствует формированию готовности к профессиональной самореализации как целостного явления 
во всех его аспектах. 

Ключевые слова: самореализация, профессиональная самореализация, готовность к профессиональной самореализации, пе-
дагогические условия, будущие филологи.
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Formulation and justification of the relevance of the problem. The relevance of the problem of self-realization is increasing 
due to such peculiarities of our society as instability, uncertainty which characterize almost all spheres of human life. In these cir-
cumstances the problem of subjective choice of the individual becomes important. The latest structural and substantial changes make 
a person search for individual solutions of complex issues. These issues are connected with search of oneself, with the definition of 
their capabilities and desires, their place in the world, that is, the issues that directly determine self-realization, formation of need, 
ability to see, to explore, to create conditions that will facilitate the transition of self-realization from potential into actual, finding 
space for the manifestation of self-realization.

Accordingly, the problem of formation of a teacher’s identity arises. The teacher appears to be not a performer of institutional, 
administrative and methodological guidelines and recommendations, but he is a professional, willing and able to go beyond the cur-
riculum requirements, he proves himself to be more versatile, as a multi-faceted personality and he is able to influence the pupils 
through the uniqueness of his individuality [4, с. 3].

Theoretical and practical solution to the problem of professional preparation of future teachers enforces the need for its improve-
ment, which greatly depends on its orientation to the process of self-realization of students.

Analysis of recent research and publications. The problem of self-realization was highlighted by Y. Andreev, E. Halazhinskyi, 
V. Hromov, N. Krylova, D. Leontiev, A. Maslow, A. Mudryk, N. Nikitina, K. Rogers, K. Jung and others. In modern science the 
question of professional self-realization in the conditions of pedagogical activity is investigated in the context of the formation of 
teacher’s personality in the system of higher pedagogical education and training (V. Akimova, H. Hurevich, M. Yevtukh, I. Zaziun, 
V. Kan-Kalyk, N. Kichuk, N. Kuzmina, L. Mitina, I. Smoliuk, R. Skulskyi, V. Slastyonin, H. Tarasenko, V. Stefurak).

The necessity of formation of readiness of future philologists to full-fledged professional self-realization is determined by in-
creasing requirements to the level of preparation of graduates, the need for constant professional self-education that ensures compe-
tent entering them into the labour market. 

The willingness of students to different types of activities was investigated by O. Bondarenko, M. Viievska, K. Dolgosh, O. Cer-
nak, L. Sultanova, T. Shestakova and others.

The aim of the study is to define and experimentally check the efficiency of pedagogical conditions of formation of readiness 
of future philologists to professional self-realization.

The main material of the study. The concept of «self-realization» is one of the central concepts of philosophy, psychology and 
pedagogical science. Almost all researchers who investigated this problem agree, that of all categories that characterize an individual 
autonomy, his activity, integrity, intrinsic strength, the category of «self-realization» is the most important.

L. Korostylova [2; 3], considering self-realization to be a necessary attribute of development of an adult, defines this phenome-
non as «implementation possibilities of the development of «I» through one’s own efforts, co-creation, cooperation with other people 
(near and remote surroundings), society and the world». Self-realization implies a balanced and harmonious development of differ-
ent aspects of personality through the application of appropriate measures aimed at disclosure of genetic, individual and personal 
potentials. In the most general form, self-realization as the process of implementation oneself means the realization of oneself in life 
and daily activities, search and assertion of one’s special way in this world, their values and the meaning of their existence at any 
given point of time. Self-realization is carried out when a person has a strong stimulating motive for personal development [3, p. 52].

The definition of «self-realization» suggested by N. Pylypenko and A. Artemova deserves much attention. According to their 
definition «professional self-realization» should be understood as the socialized way of harmonious development of a personality, 
combined with the obtaining of vocational practical and spiritual experience in the process of acquiring qualification of the future 
specialist in the period of initial professional development (training in high school) and improvement of professional growth in the 
process of fulfilling professional roles and responsibilities that are inherent in the disclosure and implementation of personal and 
professional potential [1].

Readiness in the scientific literature is interpreted as an opportunity of a subject to act at a high level. It is determined as the de-
fining condition of fast adaptation to working conditions, further professional development and training. The analysis of pedagogical 
literature on the topic of our investigation suggests that readiness is considered as a system of components, of personality traits of 
future professionals that provide him with the functions adequate to the needs of specific production activities. According to V. Slas-
tyonin, readiness is an integral formation, the core of which is ethical, psychological and informational content operational readiness, 
which is also one of the key indicators of professional and personal development of the student and specialist.

Formation of readiness, the nature of the process of professional self-realization and its result depend on both internal and 
external conditions. External conditions make some influence on the internal, thus changing the level of readiness of students to 
professional self-realization. In our opinion, the most significant influence on the formation of readiness for self-realization in the 
professional field has a set of pedagogical conditions, which are provided in the training process.

Within a framework of our study, in order to define motives of self-realization in the professional training, the students of the 
Department of Philology and Journalism of Central Ukrainian Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University (80 people) 
have been interviewed. The respondents expressed the point of view that the term «self-realization» means the desire to show one’s 
own potential and to meet the professional standards of the teacher-philologist (40 % of respondents), the desire to be well prepared 
to compete (31 %), interest in professional educational activities, which appeared while studying at school, and the desire to be 
constantly engaged in self-improvement and self-education (29 %). The analysis of the study results showed that future philologists 
are aware of the importance of self-realization. However, 57 % of people were lacking confidence, knowledge about the ways to 
self-realization associated with the further employment.

For the successful formation of readiness for professional self-realization in the training of future philologists the following 
pedagogical conditions have been defined.

The first pedagogical condition of formation of readiness of future philologists to professional self-realization is the actualization 
of the subjective experience of students and its inclusion in the training contents.

The concept of subjective experience is interpreted in different ways, but the difference in semantic interpretations is the desire 
to describe a particular holistic personality construct, through the prism of which there is assimilation of new knowledge and de-
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velopment of a personality. The functions of the subjective experience in the learning and development lie in the fact that from the 
perspective of this experience through a kind of selectivity that is ordered by the perception of the information the individual vision 
of the world is provided. Externally subjective experience shows that the interaction of personality with the surrounding world and 
internally builds the basis, logic and general orientation of interests, values, worldview [6].

Thus, readiness to professional self-realization will be higher on condition of consideration, not levelling in the educational pro-
cess of subjective experience, filled with personally-meaningful sense for each person, and the extension of the subjective functions 
of the students in this process. 

The effectiveness of personal self-realization depends on the range of opportunities offered to future teachers in higher educa-
tional institutions for the manifestation of their self-sufficiency in learning, scientific and artistic works, diverse themed sections, 
clubs and special events. However, this orientation can be implemented by constructing an appropriate strategy of the activity of the 
teacher which creates pedagogical conditions of development of personal self-realization and creativity in system interaction. This 
interaction is a means of the essential forces of the subjects of education [5, р. 78].

Personal professional development of the subject of labor is possible if he has perceived and experienced the unique system of 
ideas about himself, his own capabilities and prospects. They create the basis for models and standards of professional aims. As a 
result, the program of self-development and professional self-realization is formed [5, p. 163].

The second condition is providing communication between the subjects of the educational process on the basis of dialogical 
interaction.

An important quality of a teacher, communication, is formed, developed on the basis of the needs in communication, one of the 
main sociogenic (socially conditioned) needs of a person.

The combination of such qualities as reflexivity, flexibility, empathy, communicativeness is formed on the basis of genuine inter-
est to the partner, to his activities, the desire to work together, to participate in a common cause. The ability to cooperate integrates, 
incorporates comprehensive skills: to articulate point of view, to listen and hear the other person, to investigate the point of view of 
the partners, to resolve disputes through logical argument, without making logical contradictions of personal relations, to encourage 
the activity of a partner and to show the initiative timely; to implement emotional and informative support to anyone who needs it in 
particular; to give another person an opportunity to establish himself, to try hand at various activities; to take the position of another 
one and to coordinate different points of view, carrying out an exchange of views; choosing dialogue and not monologue; to combine 
role-playing and interpersonal business and human relationships. The ability to cooperate involves the openness of the teacher and 
his willingness to any form of interaction.

Taking into account the subjectivity of the student in educational communication and granting him the opportunity to exercise 
active influence on the learning process increases student’s interest in profession, he experiences emotional and value approaching to 
it, he acquires the possibility of manifestation himself in the profession and growing need for professional growth.

The research shows experimentally that the most effective types of activities which actively develop social and professional 
communication and influence on intensive development of professional self-realization are: a manifestation of social maturity in 
communication; active participation in the development of the microenvironment; involvement of fellow students into professional 
self-development [4, p. 14].

The third condition is the formation of attitudes of future philologists to professional self-realization.
The personality of a teacher is considered in its internal integrity, where professional and personal «I» is closely connected with 

the system of values. The teacher acts as a person who is focused on the voluntary implementation of certain social and moral func-
tions in the society, as a personality in the full glory of their capabilities and abilities.

The major premise for professional self-realization of a student is his professional direction, which is manifested in accordance 
with professional attitudes and values. The current positive attitude to the future profession and self-education, a focus on cultural 
and humanistic values lead to the progressive development and success of future professional activity. The process of progressive 
personal and professional development of the student can be activated at any stage by creating educational situations, which provide 
the implementation of the professional role through overcoming depersonalization and changing negative professional attitudes. As 
a result, it increases self-motivation, promotes student’s self-identity through reflexive position, helps to master effective ways of 
socially responsible behavior, which is transformed into a system of a professional statement [5, p. 75].

The undeniable characteristic of personality that strives for self-realization is the ability to overcome difficulties that arise on 
the way. Therefore, active protection of their beliefs, values and ideals is the indicator of stress tolerance of the personality that is 
extremely important, especially in professions of social interaction. In different emergency situations, emotional resilience, realistic 
approach and well-developed mechanisms of cognitive assessment contribute to flexible response on the basis of the selection of 
different behavioral strategies in changing social conditions [5, p. 77].

The fulfillment of all conditions in their entirety, in our opinion, to the greatest extent, ensures self-realization of future philolo-
gists in the gradual involvement of students in practical-oriented activities during teaching practice. Theoretical training provides 
mastery of constructing models of educational activities based on program-variable and individual-oriented approach. The unity of 
theoretical and practical training in the process of pedagogical practice is implemented due to its structure and system construction. 
Future philologists’ ability to fulfill functions of teaching practice (educational, pedagogical, developmental, diagnostic, construc-
tive and communicative) in the process of pedagogical practice indicates readiness for professional self-realization. Phasing implies 
transformation of educational and personal experience, based on the mastery of pedagogical design and modeling. The process of 
attracting future philologists to the practically-oriented activities in the process of teaching practice (propaedeutic, folklore, dialec-
tology, educational) contains the following stages: the stage of observing teaching process, modeling of fragments of pedagogical 
actions, practical implementation of certain educational objectives, creative application of innovative ideas in their own teaching 
activities [5, p. 164].

The results of experimental studies at Central Ukrainian Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University with the stu-
dents – the future teachers of philological specialties have shown, that selected set of pedagogical conditions of self-realization of 
the future teacher, used during the period of teaching practice, allows to increase the level of professional self-realization of students 
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on average 60-65 %. This means that during the period of teaching practice, two-thirds of the future teachers with a low level of self-
realization in professional activity moved to the group with a high level of self-realization.

Conclusions and prospects for future research directions. Experimental examination of the readiness of future philologists 
to professional self-realization showed the effectiveness of certain pedagogical conditions, it proves that each of the distinguished 
pedagogical conditions is necessary for the formation of readiness for professional self-realization as a phenomenon in all its aspects, 
and their implementation will be reflected in increasing level of readiness of future philologists. In our opinion, the prospect for fur-
ther research is the study of the effectiveness of professional self-realization of future philologists in extracurricular and educational 
activities.
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У пропонованій статті розглядаються синтаксичні особливості французьких текстів спеціалізованого фармацевтич-
ного дискурсу, до яких відносяться фармацевтичні інструкції та вкладиші до вживання лікарських препаратів. Пред-
ставлено аналіз характерних рис та особливостей синтаксису описових та інформативних фармацевтичних французьких 
текстів. На підставі порівняльного аналізу фармацевтичних текстів мов оригіналу та перекладу докладно описуються 
результати дослідження, висвітлюється вплив синтаксичних особливостей на досягнення прагматичного ефекту при пе-
рекладі текстів французьких інструкцій до вживання лікарських препаратів українською мовою.

Ключові слова: фармацевтичний дискурс; спеціалізовані тексти; французькі інструкції до вживання лікарських пре-
паратів; перекладацькі трансформації, синтаксичні особливості; прагматичний ефект.

Ибрагимова Светлана Владимировна, 
старший преподаватель кафедры теории, практики и перевода французского языка,

Национальный технический университет Украины «Киевский политехничный институт имени Игоря Сикорского» 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  
ФРАНЦУЗСКИХ ИНСТРУКЦИЙ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

В предлагаемой статье рассматриваются синтаксические особенности французских текстов специализированного фарма-
цевтического дискурса, к которым относятся медицинские инструкции и вкладыши к медицинским препаратам. Представлен 
анализ характерных черт и особенностей синтаксиса описательных и информационных типов французских фармацевтических 
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Divers scientifiques et spécialistes prêtent leur attention à l’analyse des caractéristiques et particularités des textes pharmaceu-
tiques : 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 pharmaceutiques 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 universitaires la formation des étudiants phi-
lologues orientée vers la traduction professionnelle de ce type de textes exige la nécessité de la recherche et l’élaboration ultérieure. 
Cela justifie l’intérêt et l’actualité de notre étude.

L’objectif du travail vise à établir les non-coïncidences entre les particularités syntaxiques des notices françaises d’utilisation 
d’un médicament et celles ukrainiennes en faisant la recherche sur la spécificité et les divergences entre les systèmes pertinents de 
deux langues et les méthodes et moyens de traduction appropriés pour franchir les difficultés de traduction.

L’objet de l’analyse est considéré par l’ensemble des catégories syntaxiques et morphologiques, des formes et des constructions 
correspondantes de deux langues qui provoquent de nombreux problèmes de traduction. 

Différents approches de la définition du concept étudié. En faisant l’étude des travaux théoriques de divers scientifiques et 
spécialistes étudiant le discours technique et scientifique y compris les textes du discours pharmaceutique il faut constater qu’il existe 
la diversité de classifications des transformations de traduction de différents auteurs.

L.K. Latychev base sa classification sur la nature des correspondances entre deux langues à analyser et sur le caractère de 
leurs non-coïncidences pertinentes. Selon lui, les transformations de traduction touchent différents niveaux de la langue: lexical, 
morphologique, syntaxique, grammatical, et même le niveau de la production et de la planification du discours [4, p. 252-258]. Par 
conséquent, les transformations liées aux niveaux de la langue sont considérées comme les plus caractéristiques et appelées «mixtes» 
car au cours de la traduction du texte premier on assiste à la combinaison de différentes méthodes de niveau, de contenu et celles 
«spécifiques» [4, p.261]. 

La classification des transformations de traduction de V. N. Komissarov distingue les transformations:
− lexicales: translittération, transcription, calquage, remplacements lexico-sémantiques regroupant concrétisation, généralisation 

et modulations;
− grammaticales: assimilation syntaxique (traduction mot à mot), intégration de deux propositions dans une proposition (assem-

blage), division d’une proposition par deux (dislocation), remplacements grammaticaux (de parties du discours, des formes gramma-
ticales, regroupement des membres de la proposition);

− complexes: transformations lexico – grammaticales incluant la traduction antonymique, traduction explicative et compensation 
[3, p.170-198].

Dans la classification d’Y. I. Retsker tous les types de transformation de traduction font partie des catégories suivantes:
− modification de l’ordre des mots;
− regroupement des membres de la proposition, de parties du discours;
− reconstruction de la structure syntaxique (partielle et totale);
− ajouts et omissions de mots [6, p.22].
Еn résumant les transformations de traduction, il est à noter que les classifications de V. N. Komissarov et d’Y. I. Retsker sont à 

la base de notre recherche.
Les particularités syntaxiques de la traduction des notices de médicament et des instructions pharmaceutiques françaises se 

reproduisent tout d’abord car il y a des changements et modifications au niveau de la phrase. Dans l’exemple tiré de la notice Lamisil 
1% crème on constate que l’équivalence de l’image soumise à la logique de la présentation de l’information dans la notice française 
(LE) et celle de traduction(LT) n’est pas totale: l’information dans la française et la pertinence de l’information rapportée dans la 
ukrainienne est modifiée à cause du volume de l’information présentée : le texte français de la rubrique Adultes et enfants de plus de 
12 ans comporte 10 propositions dont 4 premières sont numérotées(contenu important) et 6 autres concrétisent et expliquent l’infor-
mation complémentaire soumise dans le point 4. Le texte de la traduction ukrainienne Дорослим та дітям від 12 років comporte 
seulement 4 propositions qui couvrent le même volume de l’information présentée en français. Donc, on assiste au phénomène de la 
pertinence sélective due à l’équivalence pragmatique quand le message aux destinataires se distingue par :

• le volume des connaissances sur la situation : la notice française a une structure différente à celle du texte traduit en ukrainien 
car elle unit deux paragraphes Adultes et enfants de plus de 12 ans et Fréquence et durée d’application de Lamsil crème dans la 
même rubrique Comment utiliser Lamisil 1% crème? Contrairement, le texte de la traduction en ukrainien contient une seule rubrique 
intitulée Спосіб застосування та дози qui englobe l’information que l’auteur de l’original a trouvée nécessaire d’informer ; 

• et le but pragmatique(en LE la notice est orientée plus directement aux consommateurs car elle précise que c’est l’information 
pour l’utilisateur; en ukrainien l’information est destinée non seulement aux utilisateurs non spécialistes mais aux spécialistes dans 
les domaines pharmaceutiques et médicaux.

Comme conséquence, on voit les modifications et changements :
• de l’ordre des propositions : les phrases soulignées apparaissent exclusivement dans un des deux textes à comparer ;
• de la structure syntaxique caractérisée par: 
1. le remplacement de la construction impérative par celle déclarative: 

Nettoyez et séchez soigneusement la zone infectée. Перед нанесенням крему необхідно ретельно очистити і 
підсушити уражені ділянки.

3. l’assemblage de deux propositions à une seule proposition :
2. Appliquez ensuite Lamisil crème en fine couche sur cette 
zone et celle qui l’entoure.
3. Frictionnez légèrement.

Крем наносять тонким шаром на уражену шкіру і прилеглі 
ділянки, злегка втираючи.

5. l’omission des propositions supplémentaires françaises dans le texte de la notice ukrainienne: Nettoyez-vous les mains après 
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avoir touché la zone infectée, afin de ne pas transmettre l’infection à une autre zone ou à quelqu’un d’autre. Les maladies fongiques 
sont très contagieuses : ne partagez pas vos vêtements et votre linge de maison avec quelqu’un d’autre. Lavez-les fréquemment. 
Essayez de ne pas gratter les zones atteintes, même si elles chatouillent. Ceci pourrait aggraver la situation, retarder le processus 
de guérison et propager l’infection.

6. l’introduction des propositions supplémentaires dans la structure du texte de traduction : la proposition ukrainienne Крем 
Ламізил наносять на шкіру 1 або 2 рази на добу залежно від захворювання n’existe pas dans la notice française, elle est ajoutée 
dans le texte de traduction ;

7. la modification de la structure syntaxique : la phrase française comporte deux propositions :
• dont la première est la proposition complexe à la subordonnée de condition Si vous traitez une zone située dans un pli et la 

proposition principale vous pouvez la couvrir d’une bande de gaze qui est développée par le complément circonstanciel de temps mis 
en apposition tout particulièrement la nuit 

• et la seconde est la proposition impérative Remplacez la gaze à chaque utilisation.
Lors de la traduction on recourt aux transformations suivantes : la phrase française comportant deux propositions a été modifiée 

en une proposition complexe contenant la principale місця нанесення можна вкривати марлею accompagnée de deux complé-
ments circonstanciels de temps dont l’un est à la fin de la phrase mis en apposition : особливо на ніч : et l’autre est au début При 
інфекціях accompagné de la subordonnée relative : що супроводжуються зопрілістю qui est à son tour développée par l’énumé-
ration des zones affectées exprimées par les compléments circonstanciels de lieu homogènes mis entre parenthèses: (під молочними 
залозами, у між пальцевій зоні, паховій ділянці і між сідницями).

Si vous traitez une zone située dans un pli, vous pouvez la 
couvrir d’une bande de gaze, tout particulièrement la nuit. 
Remplacez la gaze à chaque utilisation.

При інфекціях, що супроводжуються зопрілістю (під 
молочними залозами, у між пальцевій зоні, паховій ділянці і 
між сідницями), місця нанесення можна вкривати марлею, 
особливо на ніч.

Observons l’exemple 2 tiré de la notice OTIPAX :
Contre-indications du médicament 
OTIPAX
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas 
suivants :
– allergie aux anesthésiques locaux,
– perforation du tympan.
Attention
Bien que ce médicament puisse être vendu sans 
ordonnance, faites vérifier l’absence de perforation de 
votre tympan par un médecin.

Протипоказання
Гіперчутливість до діючих речовин, будь-яких компонентів пре-
парату або до амідних місцевоанестезуючих лікарських засобів.
Перфорація барабанної перетинки травматичного або інфекційно-
го походження (див. розділ «Особливості застосування»).
Особливості застосування
Перед будь-яким застосуванням препарату слід перевірити 
цілісність барабанної перетинки (як запобіжний захід). Якщо є 
деструкція барабанної перетинки, введення препарату у вухо може 
призвести до контакту препарату зі структурами середнього вуха, 
викликаючи побічні реакції у цих тканинах.

L’analyse de la rubrique Contre-indications du médicament OTIPAX démontre que le texte français contient une proposition 
simple avec deux contre-indications : allergie aux anesthésiques locaux et perforation du tympan. Mais la variante de traduction en 
ukrainien est organisée comme deux syntagmes nominaux bien développés ou on concrétise :

• les cas de l’allergie : Гіперчутливість до діючих речовин, будь-яких компонентів препарату або до амідних 
місцевоанестезуючих лікарських засобів ;

• les cas de perforation du tympan : Перфорація барабанної перетинки травматичного або інфекційного походження (див. 
розділ «Особливості застосування»).

Ce type d’ajout e mots supplémentaires dans la structure de la phrase dans la LT est typique pour les notices ukrainiennes car 
cela s’explique par des raisons pragmatiques : orientation vers le milieu plus large des destinataires ukrainiens (non-spécialistes et 
professionnels) ce qui entraine les transformations syntaxiques au niveau de la phrase telles que :

• les variations diverses de l’image de la phrase : le remplacement de la proposition simple sur deux syntagmes nominaux bien 
développés à plusieurs termes homogènes;

• les ajouts de l’information supplémentaire (див. розділ «Особливості застосування») changent l’ordre des propositions et 
causent la différenciation des structures syntaxiques du texte premier(TP) et du texte traduit(TT) : le texte français applique une 
précaution sur la contre-indication : Bien que ce médicament puisse être vendu sans ordonnance, faites vérifier l’absence de per-
foration de votre tympan par un médecin. La proposition complexe française (à la subordonnée de concession et à la proposition 
principale impérative) est modifiée dans la traduction en deux propositions ukrainiennes. La première est simple : Перед будь-яким 
застосуванням препарату слід перевірити цілісність барабанної перетинки (як запобіжний захід). La proposition principale 
impérative française faites vérifier l’absence de perforation de votre tympan par un médecin est remplacée sur la proposition inci-
tative avec la construction слід перевірити цілісність барабанної перетинки accompagnée du regroupement des membres de la 
proposition dû à la modification de l’ordre des termes de la phrase: l’inversion du complément circonstanciel (CC) de temps placé 
au début de la proposition: Перед будь-яким застосуванням препарату. Cette inversion du CC est inévitable puisque la seconde 
proposition ukrainienne comporte l’explication détaillée des conséquences possibles indésirables qui est absente dans le texte fran-
çais mais nécessaire dans la traduction pour des raisons du transfert de la structure thème-rhème de la phrase ukrainienne: Якщо 
є деструкція барабанної перетинки, введення препарату у вухо може призвести до контакту препарату зі структурами 
середнього вуха, викликаючи побічні реакції у цих тканинах.

Il est important pour les notices de médicament françaises le recours aux propositions impératives où l’impératif français est 
traduit par son correspondant ukrainien au niveau pragmatique équivalent : 

N’appliquez pas d’autres médicaments sur les zones traitées. Не використовуйте інші ліки на оброблені ділянки.

Au niveau syntaxique il n’y a pas de transformations. 
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Mais en revanche, on a trouvé des cas où le contenu pragmatique de l’impératif français est interprété et traduit avec moins de 
correspondances. Ce sont des cas de traduction de l’impératif français par le syntagme ukrainien слід/не слід +infinitif du verbe :

Lamisil crème est uniquement destiné à une utilisation cutanée 
(sur la peau). Ne l’utilisez pas dans la bouche ou ne l’avalez 
pas.

Особливі застереження: Крем призначений тільки для 
зовнішнього застосовування. Слід уникати контакту з 
ротом або ковтати крем.

Dans la version de la traduction ukrainienne l’effet pragmatique de l’impératif est plus atténué et adouci car les syntagmes fran-
çais ne l’utilisez pas et ne l’avalez pas expriment l’exigence et l’interdiction très nettes. Dans le contexte de la version de la traduc-
tion ukrainienne on observe la répartition du sens de l’interdiction catégorique sur le titre de la rubrique Особливі застереження 
et sur le syntagme тільки для зовнішнього застосовування pour compenser la perte du sens catégorique et éviter de l’imprécision 
dans la transmission de ce sens. Au niveau des transformations syntaxiques c’est le cas du remplacement de la construction impéra-
tive sur celle déclarative.

A partir des exemples cités, on peut conclure que dans la traduction les propositions impératives françaises ne sont pas toujours 
reproduites à l’aide de la construction pertinente ukrainienne ce qui entraîne la non-coïncidence ou la coïncidence partielle du poten-
tiel pragmatique du texte source.

Les propositions simples sont typiques pour la syntaxe française des textes du discours pharmaceutique car elles servent à nom-
mer la situation donnée à l’étape concrète de la parole afin de transmettre l’information sans explications supplémentaires : 

1. Ce médicament est disponible sans prescription médicale. 
2. Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant 
scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou 
par votre médecin ou votre pharmacien.

1. Цей препарат доступний без рецепта лікаря.
2. Ви завжди повинні використовувати цей препарат у 
точній відповідності з інформацією, що міститься в дано-
му документі.

Dans la traduction ce type de propositions simples subit des transformations syntaxiques :
• au niveau du syntagme (ex.1) : le syntagme prépositionnel français sans prescription médicale (Prep.+ N.+Adj.) a son cor-

respondant ukrainien без рецепта лікаря(Prep.+ N.+ N.), le changement syntaxique est le résultat de la transformation lexicale de 
concrétisation ;

• au niveau de la proposition (ex.2) : le syntagme les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre 
pharmacien est traduit en ukrainien par la proposition subordonnée relative інформацією, що міститься в даному документі. On 
observe le changement de la structure syntaxique de la proposition française simple par la proposition complexe à la subordonnée 
relative ukrainienne et l’omission d’un syntagme français ou par votre médecin ou votre pharmacien. On pourrait expliquer ces 
transformations par le but pragmatique d’éviter les détails excessifs pour simplifier la perception de l’information par le destinataire.

Mais les textes des notices françaises de médicament abondent en propositions complexes qui sont exploitées pour expliquer, 
préciser, exprimer les détails. 

1. Les parties de la proposition coordonnée sont liées entre elles par
• les termes de coordination appelées aussi « conjonctions de coordination »: mais, ou, et, donc, or, ni, car:

Elle a l’apparence d’une rougeur circulaire, peut être 
squameuse (écailleuse) et elle peut chatouiller.

Вона має вигляд кругової висипки, може лущитися і свер-
біти.

• ou bien par un adverbe de liaison appelée aussi « connecteur », pouvant indiquer la cause, la conséquence, l’opposition, etc. : 
et puis, par conséquent

2. Les phrases qui ont une proposition principale commandant les autres propositions et d’autres secondaires, dépendantes, su-
bordonnées. On distingue des subordonnées relatives, complétives, interrogatives, circonstancielles. Les propositions subordonnées 
se caractérisent par les moyens spécifiques de subordination qui organisent la structure hiérarchique de la phrase entre la principale 
et la subordonnée. Ce sont:

• les conjonctions que, si, comme ;
• les pronoms qui, que, lequel, dont ;
• mots de liaison ou, quand, combien.
3. Le troisième type de la phrase complexe française est la proposition juxtaposée. Elles sont très fréquentes à l’oral ou elles 

sont séparées par une pause, un petit temps d’arrêt. Mais à l’écrit, elles sont séparées par des virgules. Dans les textes des notices de 
médicament françaises la proposition juxtaposée est de faible fréquence.

Il (ibuprofène) est contre-indiqué chez l’enfant en cas de 
varicelle et chez la femme enceinte au-delà de six mois, 
le paracétamol étant plus indiqué dans ces deux cas.

Він протипоказаний дітям з вітрянкою і жінкам з вагіт-
ністю більше шести місяців, парацетамол є більш відпо-
відним в обох випадках. 

Dans la proposition juxtaposée citée il s’agit simplement d’une succession de faits, Le groupe participial étant plus indiqué dans 
ces deux cas comme expansion du GN le paracétamol dans la phrase nominale elliptique française est traduit en ukrainien par son 
correspondant syntaxique, la proposition juxtaposée ukrainienne.

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 syntaxiques prouve que la notice de médicament française comme genre 
des textes pharmaceutiques a sa spécificité prédéterminée par les particularités de genre et les objectifs pragmatiques et communica-
tifs des textes injonctifs et descriptifs. Les notices ont une riche structure syntaxique. 

Dans les perspectives des recherches ultérieures on prévoit de révéler les moyens de la reproduction des particularités syn-
taxiques des textes des instructions techniques pour les appareils électroménagers dans la traduction ukrainienne afin de constater les 
méthodes et les transformations de traduction.
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INTERNATIONALISMS: CONTRASTIVE SEMANTICS

The present paper is concentrated on contrastive semantics of internationalisms in English and Ukrainian discourse of economics. 
Originally, they belong to borrowings from the common donor language with a constant meaning but phonetically and morphologically 
adapted by the receptor languages. Borrowed from the donor language they are used in the receptor language without translation. We suggest 
a five-step algorithm of investigating them (1) to determine the primary source of borrowings, and outline their lexical meaning development; 
(2) to reveal their current lexical meaning; (3) to specify nucleus and periphery components in the internationalism lexical meaning when 
used in the economics discourse; (4) to reveal distributional characteristics of internationalisms in the economics discourse; (5) to introduce 
the corpus analysis to illustrate their frequency in various discourse registers which may help the choice of the term in translation. The 
receptor language selects an internationalism and integrates it in accordance with its own intra- and extra-linguistic standards The cross-
cultural aspect of internationalisms is very significant for the communities and nations on the way of mutual understanding. Accordingly, 
their cross-cultural significance must be in focus of an interdisciplinary investigation, for it is vital for the Global language development, 
politics, economy, and culture. 
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ІНТЕНАЦІОНАЛІЗМИ: КОНТРАСТИВНА СЕМАНТИКА

Стаття присвячена контрастивній семантиці інтернаціоналізмів в англійському та українському економічному дискурсі. 
Інтернаціоналізми – запозичення зі спільної мови-донора, що зберігають його первинне значення, однак, мова-рецептор проводить 
відбір та адаптацію інтернаціоналізмов згідно своим інтра- та екстра-лінгвістичним стандартам. Дослідження міжкультур-
ного значення інтернаціоналізмів нагальне завдання для глобального розвитку мови, політики, економіки та культури.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЫ: КОНТРАСТИВНАЯ СЕМАНТИКА

Данная статья посвячена контрастивной семантике интернационализмв в английском и украинском дискурсе экономики. 
Интернационализмы --заимствования из общего языка-донора, сохраняющие его исконное значение, однако, язык-рецептор про-
изводит отбор и адаптацію интернационализмов согласно своїм интра- и екстра-лингвистическим стандартам. Исследование 
их межкультурного значения – безотлагательная задача для успешного развития глобальных аспектов языка, политики, эконо-
мики и культуры.

Ключевые слова: интернационализм, заимствование, дискурс, межкультурный, происхождение, дистрибуция. 

PRELIMEINARIES. The present paper is concentrated on contrastive semantics of internationalisms in the English and Ukrai-
nian discourse of economics. Internationalisms are loan words registered in several languages Originally, they belong to borrowings 
from the common donor language with a constant meaning but phonetically and morphologically adapted. [16, p. 57]. Borrowings 
taken from one language and used in another language are traditionally grouped into loanwords and loan translations [15, p.67-68, 
285]. The borrowings must be in focus of an interdisciplinary investigation, for it is vital for the Global language development, poli-
tics, economy, and culture [19, p.64-69; 4]. 

1) Loanwords functioning as internationalisms constitute the object of our investigation: they are taken from another language 
and used without translation. They have a specific meaning that usually does not otherwise exist in a receptor language. Due to the 
level of their assimilation the loans undergo some alteration in orthography or phonetics, but, in most cases, they preserve their 
original meaning of the donor language. A huge amount of loanwords are so assimilated in the English language or any other lan-
guages that they are treated as native ones. Internationalisms are units borrowed from one and the same source language by at least 
three genealogically different languages in the same or similar lingual form and identical meaning, for instance, the internationalism 
personnel is registered in Engl./Fr. personnel, Ukr./Rus./Bulg. персонал, Blr. персонал, Sw./Sp./ Rum. /Cz. /Est. personal, Pol. 
personel, It. personale, Let. personāls, Lit. personalas and others. The given units go back to French personnel (a contrastive term 
to matériel), noun use of personnel (adj.) “personal,” developed from Old French personel, see personal, which developed in late 
14c., “pertaining to the self,” from Old French personal (12c. Modern French personnel), from Late Latin personalis” pertaining to 
a person.” Its meaning “aimed at some particular person” (usually in a hostile manner) first attested in 1610s. The unit may change 
morphologically or phonetically but preserves the dominant component in its lexical meaning like Modern English economic term: 
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“employees of an organization; or human resources (see H.R.) division of an organization” (Business Dictionary), English person-
nel department corresponds to Ukrainian відділ кадрів. The fact is that Ukr. персонал of an enterprise or an institution means a 
set of employees of various professions and qualifications.; while the term кадри refers to permanent staff qualified as a rule.. No 
doubt, this is not an illustration of translation it is rather a case of “substitution of one loan by another loan word due to the cross-
cultural difference [cf. 11, p.47-50]. Let’s take the loan functioning in Ukrainian директор “керівник підприємства, установи або 
навчального закладу» came from French Яthe ing-form as subject: Passing a law about equal rights doesn’t necessarily mean that 
women get them. There’s no denying that;

2) the ing-form as predicative: The important part is helping people. To read his novels was like swimming in a lake; 
3) the ing-form as predicate: What about going to London? How about seeing what they are doing now? But letting him do it!; 
4) the ing-form as part of a compound verbal predicate: They all sat around feeling very proud. In this function the ing-form is 

lexically dependent and is used after verbs denoting motion or position: to come, to go, to go out/ about/ round/ around, to lie, to sit, 
to sit around/ round, to stand, to stand around/ round, to disappear; 

5) the ing-form as a second action accompanying the action of the predicate verb. The subject of the ing-form is the same as the 
subject of the sentence: They ran up the stairs brimming with excitement. Having duly arrived in Scotland, he took a train the next 
day. Miss Smith was in her office typing; 

6) the ing-form as object: English grammar is very difficult and few writers have avoided making mistakes in it. The ing-form is 
used as object to a direct or prepositional verb. It is lexically dependent. For example: Let’s get down to signing the papers; 

7) the ing-form as subjective predicative is lexically dependent after a number of verbs in the Passive: catch, find, hear, leave, 
notice, report, see, set, show, and watch. For example: The baby was found sitting on the floor. Here also belong a few verbs after 
which the ing-form is introduced by as: At school Janet and I were considered as going together; 

8) the ing-form as objective predicative is lexically dependent after a number of transitive verbs in the Active followed by an 
object which is expressed by a noun or a pronoun. The following are the most frequently used verbs taking a direct object: call, catch, 
discover, feel, find, hear, get, imagine, keep, leave, like, dislike, notice, picture, see, send, set, stop, watch, want. For example: I felt 
him looking at me; 

9) the ing-form as adverbial modifier to a verb. In this case it is preceded by a conjunction or a preposition which lend it adver-
bial meanings, such as time, concession, condition, attending circumstances, manner, cause, and some others. The ing-form may be 
preceded by the conjunctions while, when, once, if, as though, as if, though, than, as well as and correlative conjunctions as…as, not 
so…as. For example: He continued to speak while walking down the path. He listened as though brooding. Nothing is so dangerous 
as being too modern; 

10) the ing-form as a part of an absolute construction where the ing-form may have a subject of its own: His study was a nice 
room with books lining the walls. She looked at him, her face radiantly smiling. Absolute constructions denote a second action and 
acquire adverbial meanings: A room lit up on the third storey, someone working late; 

11) the ing-form as attribute. The ing-form may immediately precede its head-noun: a barking dog, the setting sun, trembling 
hands, the burning questions, a creaking laugh. It is typical of the ing-form in this function to become adjectivised: the idea of 
action is absent; 

12) the ing-form as parenthesis tends to become a set phrase: Secrets, generally speaking, are not very well kept nowadays. It 
goes without saying that healthy men are happier than sick men [6, p. 169–190]. 

The gerund is used in the following cases:
1) as the subject, object and complement of a sentence: Playing golf helps me relax; I find watching it on television rather boring; 
2) after prepositions: We thought about going to France this year; 
3) after the following expressions: have difficulty/ problems, there’s no/ little point, it’s no good/ use, it’s (not) worth: It’s no use 

asking him – he won’t know the answer; 
4) after the following verbs: admit, adore, advise, anticipate, appreciate, avoid, can’t help, can’t stand, consider, delay, deny, 

detest, dislike, dread, enjoy, feel like, give up, imagine, involve, keep, (don’t) mind, miss, postpone, practice, prevent, propose, put 
off, recommend, resent, resist, risk, suggest: I resent having to do all the housework myself. We appreciate your coming to tell us 
so quickly; 

5) after the following verbs + the preposition to: adapt/ adjust to, admit to, confess to, get round to, get used to, look forward to, 
object to: She confessed to being surprised by his success [8, p. 218]. 

The following verbs can be followed by the gerund or the to-infinitive with no change in meaning: begin, can’t bear, continue, 
hate, intend, like, love, prefer and start [8, p. 218]. For example, She suddenly started singing/ to sing. The infinitive is common 
for specific situations and the gerund is used to describe an event in general. Compare: I hate to say this, but your breath smells; I 
hate getting up early in the morning. The verbs like, love, hate, prefer have little, if any, difference in meaning when used with the 
to-infinitive or the ing-form [9, p. 210]. 

The verbs that can be used with both the to-infinitive and the ing-form with a change in meaning are as follows: forget, remember, 
try, go on, mean, need, and stop [9, p. 210]. The gerund that is preceded by the verbs forget, regret, remember, stop is used when the 
act that is expressed by the gerund comes first: I distinctly remember posting the letter yesterday. The to-infinitive follows remember, 
forget, regret, stop when the act expressed by the infinitive comes second: I must remember to post this letter later [8, p. 218]. If the 
leading verbs remember, forget, regret, stop express the first action in time, the next action is represented by the to-infinitive. 

The model try + to do is used when it means ‘attempt to do’; the model try + doing is used when it means ‘experiment with 
doing’. For example, I am trying to sleep and try using earplugs. The model mean + to do is used when it means ‘intend to do’; the 
model try + doing is used when it means ‘involve doing’ [8, p. 218]. Compare: I have been meaning to write you for ages; Changing 
jobs also means changing house. So the models verb + to do and verb + doing encapsulate the meaning. 

In the case of gerund complements, the verbs forget, remember, try usually mean that the subject of the main clause completed 
or fulfilled an action, whereas in the case of infinitive complements, they usually denote future unfulfilled action of the subject of the 
main clause [1, p. 648–649]. For example: 
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1. He forgot to call his parents. (He didn’t call his parents because of his forgetfulness.) He forgot calling his parent. (He didn’t 
remember if he had called his parents.) 

2. We must remember to feed the cat. (Remember what you have to do.) I remember coming here when I was young. (To recall 
a previous action.) 

3. I should try to eat more fruit. (You should make an effort/ an attempt to eat more fruit.) You should try eating more fruit. (You 
should see if eating more fruit will help you. Do an experiment in order to see what will happen) [10].

The verbs like, love, enjoy, relish, fancy, appreciate, want, wish, desire, long, yearn, hanker, pine, hunger and thirst are used with 
the infinitive and the gerund as complements. The verbs like and love admit both forms of complementation, whereas the other verbs 
in this semantic group are construed either with the gerund (enjoy, relish, fancy, appreciate) or with the infinitive (want, wish, desire, 
long, yearn, hanker, pine, hunger, thirst). Verbs such as like and love are capable of evoking an enjoyment and a desire, inclination. 
Enjoyment implies coincidence in time between the liking and the event liked. The verbs like and love have the far greater frequency 
of the to-infinitive as compared to the gerund in British and American English. Researcher P. Duffley uses two types of selection 
criteria: structural rules, such as the restriction of the verb dislike to construal with only ing-complements, and semantic selection 
rules. When the verb like is used to express a polite way to say what you want or to ask what somebody wants, we can use would or 
should: I’d like to think it over; We’d like you to come and visit us [10]. The syntactic and semantic criteria are necessary to account 
for the choice of complement with the verbs of liking. 

Thus, these findings shed new light on the synchronic processes of the construction of gerundive utterances. The ing-complement 
form occurs in same-time, backward-looking and forward-looking constructions as well as in the contemplation construction type. 
There are three essential parameters for explaining complement usage with the ing-form: the meaning of the main verb, the meaning 
of the complement form and the sense of the sentence. The criteria that determine the choice of either the to-infinitive or the gerund 
as a complement are the meanings of sentence and the main verb, the stance of the speaker, syntactic and semantic factors. The op-
position between the infinitive and the gerund is seen as the difference between a particular case and a universal sense. Verbs can be 
followed by the gerund and the infinitive with no change in meaning, with a change in meaning, exclusively with the gerund or the 
infinitive. The relation in time between the two events is a function of the lexical content of the main verb. 

Further research will be focused upon the aspects of the verbalization and nominalization of the ing-form in a diachronic ap-
proach. 
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THE ING-FORM SPECIFICS IN COMPLEMENTS IN CONTEMPORARY ENGLISH 

The results of this research shed new light on the synchronic processes of the construction of gerundive clauses. Methodology of this 
research is based on the contextual analysis of the utterances which contain gerunds as complements. There are three essential parameters 
for explaining complement usage with the ing-form: the meaning of the main verb, the meaning of the ing-complement form and the sense of 
the utterance in discourse. The criteria that determine the choice of either the to-infinitive or the gerund as a complement are the meanings 
of a sentence and a main verb, the stance of the speaker, syntactic and semantic factors. The ing-complement form occurs in same-time, 
backward-looking, forward-looking constructions and in the contemplation construction type. Verbs can be followed by exclusively the 
gerund or the infinitive, by both the gerund and the infinitive with no change in meaning or with a change in meaning. The opposition be-
tween the infinitive and the gerund is sometimes seen as the difference between a particular case and a universal sense. The relation in time 
between the two events is a function of the lexical content of the main verb. 

Key words: verb, complement, gerundive clause, ing-form, semantic factor, syntactic factor, sense. 
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СПЕЦИФІКА -ING ФОРМИ ДІЄСЛОВА В ФУНКЦІЇ ДОДАТКА У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Істотними параметрами, що обумовлюють використання інгової форми дієслова в функції додатка у герундіальному ре-
ченні, є значення смислового дієслова основного речення, значення інгової форми дієслова та смисл висловлювання. Критеріями, 
що обумовлюють вибір інгової форми або інфінітиву, є смисл висловлювання, значення смислового дієслова, установка мовця, 
синтаксичні та семантичні фактори. 

Ключові слова: дієслово, додаток, герундіальне речення, інгова форма дієслова, семантичний фактор, синтаксичний фактор, 
смисл. 
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СПЕЦИФИКА -ING ФОРМЫ ГЛАГОЛА В ФУНКЦИИ ДОПОЛНЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Существенными параметрами, обусловливающими использование инговой форми глагола в дополнении герундиального пред-
ложения, являются значения смыслового глагола основного предложения и инговой формы, а также смысл высказывания. Кри-
териями выбора инговой формы или инфинитива являются смысл высказывания, значение смыслового глагола, установка говоря-
щего, синтаксические и семантические факторы. 

Ключевые слова: глагол, дополнение, герундиальное предложение, инговая форма, семантический фактор, синтаксический 
фактор, смысл. 

This study focuses on the clausal complements containing the form of the verb ending in -ing. The ing-form denotes traditional 
grammatical terms such as the gerund and the present participle. In some descriptions of grammar the complement refers to any word 
or phrase which is governed by a verb and usually comes after the verb in a sentence [10, p. 308]. 

The main problem is lack of reliable essential parameters for explaining the complement usage of the ing-form and the infinitive. 
The aim of this paper is to describe the specifics of the ing-form in complements in the utterances of contemporary English. The 
object of this study is the ing-form; the subject is the specifics of the ing-form in complements. This research is of topical interest as 
ing-forms are frequently used in English discourse and are important to describe and recognize speech events. Linguistic regularities 
in the use of ing-forms in complements are essential for teaching and learning English. 

Methodology of this research is based on the contextual analysis of the utterances which contain gerunds as complements. A 
novelty value is the enhancement of both the scientific notion of the ing-form and the methodological principles of teaching by the 
essential parameters of the ing-complement form usage. The verbal phrases in this study are classified along the function parameter 
of the ing-complement form and the semantics of the main predicate verb in the complement clause. The tokens are based on data in 
various dictionaries and literary sources. We examine naturally occurring usage in context. 

The English gerund system is a deverbal structure that can take two different forms: a nominal gerund (the learning of a lan-
guage), having the internal syntax of a noun phrase, and a verbal gerund (learning a language) that is developed out of the nominal 
gerund [5, p. 37]. The nominal gerund existed long before the verbal gerund [11]. The gerund gradually acquired verbal properties, 
such as the ability: a) to govern an object or a predicative complement (She always hated his teasing the girls/ my being an atheist); 
b) to be modified by adverbs or adverbials which only co-occur with verbs (by gently stroking the cat); c) to show tense and voice dis-
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tinctions (the harm in having eaten the plastic wrapper; dreams of being chased); d) to be negated by means of the negating particle 
not (my father’s not caring); e) to take a subject in a case other than the genitive (I don’t like him being around Ann) [5, p. 37–38]. 

To differentiate the ing-form from the infinitive in a clausal complement, some researchers focus on the traditional opposition 
between generality (with the gerund) and particularity (with the infinitive) though usage shows that the gerund and the infinitive can 
both express these two types of reference [3, p. 361]. Scholar A. Wierzbicka considers two kinds of ing-complements: temporal and 
non-temporal, the former implies simultaneity for actions, processes and states whereas the latter refers to facts or possibilities [12, 
p. 69, 164.]. According to P. Duffley, the distinction between the gerund and the infinitive can be defined neither in terms of an op-
position between generality and specificity nor in terms of a contrast between simultaneity and futurity. The evidence shows that the 
ing-form is simply the direct object of the main verb in some cases [3, p. 364]. Gerunds as direct object of another verb imply that 
events in gerund complements can occur at the same time with that of the main predicate as in (a) or at the time corresponding to the 
main verb as in (b): (a) Sue was enjoying dancing with him; (b) Sue remembers sending Lisa a present. Researchers M. Celce-Murcia 
and D. Larsen-Freeman note that actions in the gerund complement can be encoded ongoing in the present or completed in the past 
[1, p. 648]. The infinitive in the following token evokes an action as completely carried out from its beginning to its end: I saw your 
cat cross the street. In the next token, the ing-form shows that the action is not fulfilled completely: I saw your cat crossing the street. 
It is believed that gerunds generally imply fulfillment and reality. Some researchers argue that gerunds signal an actual event: Sue 
enjoys talking with Lisa; Sue enjoyed playing tennis with Lisa. Gerunds talking and playing denote that Sue and Lisa actually played 
tennis and Sue succeeds in talking with Lisa. Only fulfilled actions can accompany enjoy. 

In English there are two main types of constructions containing active-voice finite verbs (the main clause predicate) and comple-
ments (the complement clause predicate): 1) same-subject constructions, in which the subject of the complement clause predicate is 
identical to the subject of the main verb, and 2) different-subject constructions, in which the subject of the complement predicate is 
profiled as distinct from the subject of the main verb. The ing-complement form occurs in same-time, backward-looking, forward-
looking constructions and the contemplation construction type, which is always a mental process [4, p. 107–109]. Same-time con-
structions: 1) I adored her being there in a place I equate with hell. 2) The two men continued walking, trying to fathom the mystery 
of the fogbound train. Backward-looking constructions: 1) The warden at the time remembers seeing someone like Eila, but they 
could find no record of her name. 2) Richard Baylis, defending, said his client admitted smoking heroin in the past but had told him 
he would not be going near it again. Forward-looking constructions: 1) Then we envisage starting a housegroup on the estate. 2) The 
Data Protection Act forbids us releasing names and addresses of members without their permission. Contemplation construction: 
She had never imagined wearing clothes like this. 

The ing-form in complement constructions has two properties: durative and imperfective [4, p. 109, 128]. Scholar R. Dixon 
writes that “an -ing complement refers to an activity or state as extended in time, perhaps noting the way in which it unfolds” [2, p. 
218]. Scholar R. Langacker maintains that adding -ing to a perfective stem creates an imperfective relation that profiles a process as 
unfolding [7, p. 91]. For example: 1) I recall her pacing the sitting-room while I am doing my homework, pausing every so often to 
stand at one of the windows and look down into the busy street below; 2) She could hear Penry moving about upstairs as he made 
up the other bed. 

According to E. M. Gordon and I. P. Krylova, the ing-form is used in the functions as follows: 
1) the ing-form as subject: Passing a law about equal rights doesn’t necessarily mean that women get them. There’s no denying 

that;
2) the ing-form as predicative: The important part is helping people. To read his novels was like swimming in a lake; 
3) the ing-form as predicate: What about going to London? How about seeing what they are doing now? But letting him do it!; 
4) the ing-form as part of a compound verbal predicate: They all sat around feeling very proud. In this function the ing-form is 

lexically dependent and is used after verbs denoting motion or position: to come, to go, to go out/ about/ round/ around, to lie, to sit, 
to sit around/ round, to stand, to stand around/ round, to disappear; 

5) the ing-form as a second action accompanying the action of the predicate verb. The subject of the ing-form is the same as the 
subject of the sentence: They ran up the stairs brimming with excitement. Having duly arrived in Scotland, he took a train the next 
day. Miss Smith was in her office typing; 

6) the ing-form as object: English grammar is very difficult and few writers have avoided making mistakes in it. The ing-form is 
used as object to a direct or prepositional verb. It is lexically dependent. For example: Let’s get down to signing the papers; 

7) the ing-form as subjective predicative is lexically dependent after a number of verbs in the Passive: catch, find, hear, leave, 
notice, report, see, set, show, and watch. For example: The baby was found sitting on the floor. Here also belong a few verbs after 
which the ing-form is introduced by as: At school Janet and I were considered as going together; 

8) the ing-form as objective predicative is lexically dependent after a number of transitive verbs in the Active followed by an 
object which is expressed by a noun or a pronoun. The following are the most frequently used verbs taking a direct object: call, catch, 
discover, feel, find, hear, get, imagine, keep, leave, like, dislike, notice, picture, see, send, set, stop, watch, want. For example: I felt 
him looking at me; 

9) the ing-form as adverbial modifier to a verb. In this case it is preceded by a conjunction or a preposition which lend it adver-
bial meanings, such as time, concession, condition, attending circumstances, manner, cause, and some others. The ing-form may be 
preceded by the conjunctions while, when, once, if, as though, as if, though, than, as well as and correlative conjunctions as…as, not 
so…as. For example: He continued to speak while walking down the path. He listened as though brooding. Nothing is so dangerous 
as being too modern; 

10) the ing-form as a part of an absolute construction where the ing-form may have a subject of its own: His study was a nice 
room with books lining the walls. She looked at him, her face radiantly smiling. Absolute constructions denote a second action and 
acquire adverbial meanings: A room lit up on the third storey, someone working late; 

11) the ing-form as attribute. The ing-form may immediately precede its head-noun: a barking dog, the setting sun, trembling 
hands, the burning questions, a creaking laugh. It is typical of the ing-form in this function to become adjectivised: the idea of 
action is absent; 
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12) the ing-form as parenthesis tends to become a set phrase: Secrets, generally speaking, are not very well kept nowadays. It 
goes without saying that healthy men are happier than sick men [6, p. 169–190]. 

The gerund is used in the following cases:
1) as the subject, object and complement of a sentence: Playing golf helps me relax; I find watching it on television rather boring; 
2) after prepositions: We thought about going to France this year; 
3) after the following expressions: have difficulty/ problems, there’s no/ little point, it’s no good/ use, it’s (not) worth: It’s no use 

asking him – he won’t know the answer; 
4) after the following verbs: admit, adore, advise, anticipate, appreciate, avoid, can’t help, can’t stand, consider, delay, deny, 

detest, dislike, dread, enjoy, feel like, give up, imagine, involve, keep, (don’t) mind, miss, postpone, practice, prevent, propose, put 
off, recommend, resent, resist, risk, suggest: I resent having to do all the housework myself. We appreciate your coming to tell us 
so quickly; 

5) after the following verbs + the preposition to: adapt/ adjust to, admit to, confess to, get round to, get used to, look forward to, 
object to: She confessed to being surprised by his success [8, p. 218]. 

The following verbs can be followed by the gerund or the to-infinitive with no change in meaning: begin, can’t bear, continue, 
hate, intend, like, love, prefer and start [8, p. 218]. For example, She suddenly started singing/ to sing. The infinitive is common 
for specific situations and the gerund is used to describe an event in general. Compare: I hate to say this, but your breath smells; I 
hate getting up early in the morning. The verbs like, love, hate, prefer have little, if any, difference in meaning when used with the 
to-infinitive or the ing-form [9, p. 210]. 

The verbs that can be used with both the to-infinitive and the ing-form with a change in meaning are as follows: forget, remember, 
try, go on, mean, need, and stop [9, p. 210]. The gerund that is preceded by the verbs forget, regret, remember, stop is used when the 
act that is expressed by the gerund comes first: I distinctly remember posting the letter yesterday. The to-infinitive follows remember, 
forget, regret, stop when the act expressed by the infinitive comes second: I must remember to post this letter later [8, p. 218]. If the 
leading verbs remember, forget, regret, stop express the first action in time, the next action is represented by the to-infinitive. 

The model try + to do is used when it means ‘attempt to do’; the model try + doing is used when it means ‘experiment with 
doing’. For example, I am trying to sleep and try using earplugs. The model mean + to do is used when it means ‘intend to do’; the 
model try + doing is used when it means ‘involve doing’ [8, p. 218]. Compare: I have been meaning to write you for ages; Changing 
jobs also means changing house. So the models verb + to do and verb + doing encapsulate the meaning. 

In the case of gerund complements, the verbs forget, remember, try usually mean that the subject of the main clause completed 
or fulfilled an action, whereas in the case of infinitive complements, they usually denote future unfulfilled action of the subject of the 
main clause [1, p. 648–649]. For example: 

1. He forgot to call his parents. (He didn’t call his parents because of his forgetfulness.) He forgot calling his parent. (He didn’t 
remember if he had called his parents.) 

2. We must remember to feed the cat. (Remember what you have to do.) I remember coming here when I was young. (To recall 
a previous action.) 

3. I should try to eat more fruit. (You should make an effort/ an attempt to eat more fruit.) You should try eating more fruit. (You 
should see if eating more fruit will help you. Do an experiment in order to see what will happen) [10].

The verbs like, love, enjoy, relish, fancy, appreciate, want, wish, desire, long, yearn, hanker, pine, hunger and thirst are used with 
the infinitive and the gerund as complements. The verbs like and love admit both forms of complementation, whereas the other verbs 
in this semantic group are construed either with the gerund (enjoy, relish, fancy, appreciate) or with the infinitive (want, wish, desire, 
long, yearn, hanker, pine, hunger, thirst). Verbs such as like and love are capable of evoking an enjoyment and a desire, inclination. 
Enjoyment implies coincidence in time between the liking and the event liked. The verbs like and love have the far greater frequency 
of the to-infinitive as compared to the gerund in British and American English. Researcher P. Duffley uses two types of selection 
criteria: structural rules, such as the restriction of the verb dislike to construal with only ing-complements, and semantic selection 
rules. When the verb like is used to express a polite way to say what you want or to ask what somebody wants, we can use would or 
should: I’d like to think it over; We’d like you to come and visit us [10]. The syntactic and semantic criteria are necessary to account 
for the choice of complement with the verbs of liking. 

Thus, these findings shed new light on the synchronic processes of the construction of gerundive utterances. The ing-complement 
form occurs in same-time, backward-looking and forward-looking constructions as well as in the contemplation construction type. 
There are three essential parameters for explaining complement usage with the ing-form: the meaning of the main verb, the meaning 
of the complement form and the sense of the sentence. The criteria that determine the choice of either the to-infinitive or the gerund 
as a complement are the meanings of sentence and the main verb, the stance of the speaker, syntactic and semantic factors. The op-
position between the infinitive and the gerund is seen as the difference between a particular case and a universal sense. Verbs can be 
followed by the gerund and the infinitive with no change in meaning, with a change in meaning, exclusively with the gerund or the 
infinitive. The relation in time between the two events is a function of the lexical content of the main verb. 

Further research will be focused upon the aspects of the verbalization and nominalization of the ing-form in a diachronic ap-
proach. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ ПИСАТЕЛЯ В БЕЛОРУССКОЙ МЕТАЛИТЕРАТУРНОЙ ПРОЗЕ  
ХХ – НАЧАЛА ХХІ ВЕКА

Динамика смыслового наполнения эстетического идеала писателя в белорусской металитературной прозе ХХ – начала ХХI 
века детерминировалась социокультурными факторами. Эстетический идеал писателя выявлялся главным образом через реф-
лексию и сентенции повествователя или героя-писателя, через сюжет. 
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ЕСТЕТИЧНИЙ ІДЕАЛ ПИСЬМЕННИКА В БІЛОРУСЬКІЙ МЕТАЛІТЕРАТУРНІЙ ПРОЗІ  
ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Динаміка сміслового наповнення естетичного ідеалу в білоруській металітературній прозі ХХ – початку ХХІ століття детер-
мінувалася соціокультурними факторами. Естетічнний ідеал письменника виявлявся головним чином через рефлексію і сентенціï 
аповідача або персонажа-письменника, через сюжет.
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AESTHETIC IDEAL OF THE WRITER IN THE BELARUSIAN META-LITERARY PROSE  
OF THE XX – EARLY XXI CENTURY

The aesthetic ideal of a writer in a meta-literary work is the idea of a word a word worthy of a certain artist’s ethical and aesthetic 
imperatives about a word artist. The aesthetic ideal of the writer is always formed under the influence of historical time, national traditions, 
personal attitudes of masters of the artistic word. The study of the writer in the literature makes it possible to trace the dynamics of the 
aesthetic attitudes of the authors of works, their ideas, about the role of the writer and the functions of literature. The relevance of the study 
of the aesthetic ideal of the writer in the meta-literary prose is the need for further in depth study of the national character and its patterns, 
in particular, traditions and innovation.

Dynamics of the semantic content of the aesthetic ideal of the writer in Belarusian meta-literary prose of the XX – early XXI century 
was determined by socio-cultural factors. The aesthetic ideal of the writer was revealed mainly trough the reflection and sentences of the 
narrator or character-writer, trough the plot. The idea of an ideal writer as a creative, experimenting person was invariant in the Belarusian 
meta-literary prose of the XX – early XXI century. 

Key words: aesthetic ideal, meta-literary prose, Belarusian literary, writer, plot, genre.

Эстетический идеал писателя в литературном произведении – это представление о достойном с точки зрения определен-
ных эстетических и / или этических императивов художнике слова самого художника слова. Эстетический идеал всегда фор-
мируется под влиянием исторического времени, национальных традиций, личностных установок мастеров художественно-
го слова. Исследование эстетического идеала писателя, выраженного в литературном произведении, позволяет проследить 
динамику аксиологических установок авторов, их представлений о роли писателя и функциях литературы. Актуальность 
исследования проблемы эстетического идеала писателя в белорусской металитературной прозе заключается в необходи-
мости дальнейшего углубленного изучения национального литературного процесса и его закономерностей, в частности, 
традиций и новаторства. Объектом исследования в данной работе является эстетический идеал писателя в белорусской ме-
талитературной прозе ХХ – начала ХХІ века, а предметом – его смысловое наполнение и способы его репрезентации. Цель 
данной статьи заключается в выявлении особенностей идеала писателя в белорусской металитературной прозе ХХ – начала 
ХХІ века на уровне семантики и доминантных способов его представления.

Следует заметить, что интерес к проблеме эстетического идеала в современном литературоведении заметно снизился. 
Причины, видимо, заключаются в том, что на протяжении последнего времени литературоведы либо сомневались в значи-
мости роли писателя, либо отрицали ее, либо находили, что больше внимания заслуживает читатель как деятельный участ-
ник литературного процесса. В белорусском литературоведении в трудах академиков В.А. Коваленко, В.В. Гниломедова, 
профессоров В.Н. Конона, А.С. Майхровича, В.П. Рагойши, Т.А. Тычины фрагментарно разрабатывалась проблема эстети-
ческого идеала вообще, в мировом литературоведении изучение эстетического идеала писателя прежде всего сопряжено с 
исследованием изменения функций литературы на всем протяжении ее существования. Об этом убедительно свидетельст-
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вуют, например, работы немецкого ученого Вольфганга Изера. Новизна данной работы заключается в постановке пробле-
мы и предложенных вариантах ее решения. Предложенная в статье проблематика изучения дает возможность подключить 
дополнительные параметры для характеристики мирового и национального литературного процесса, уточнить динамику 
эстетических представлений о писателе, его роли в литературном процессе, о взаимоотношениях писателя и читателей. 

Металитературная проза в белорусской литературе стала развиваться с первой трети ХХ века. В ней значительное место 
отводилось осмыслению проблемы эстетического идеала творческой личности. Прозаический этюд Максима Богданови-
ча «Сон-трава» (1916) – первое в молодой белорусской прозе эстетическое воплощение рефлексии о вербальном модели-
ровании мира, о сложном взаимодействии действительности и словесного творчества, о творческой натуре. Творческая 
личность, в трактовке писателя, должна иметь богатое воображение, тонко чувствовать мир и человека, быть одержимой 
стремлением поведать о своих открытиях мира людям. Эстетический идеал творца в произведении Богдановича имел черты 
романтического героя, так как автор убеждал подбором эпизодов, что творческая личность возвышается над другими людь-
ми своей повышенной эмоциональностью. Классик белорусской литературы Максим Горецкий пытался понять феномен 
писателя. В рассказе «Зима» (1917) он иронически изобразил графомана в образе школьного учителя Лексея Лексеевича, 
сочинявшего под претенциозным псевдонимом «Лев Парнасник» роман из народной жизни. Лексей Лексеевич педантично 
по пятницам после работы в школе садится создавать национальную литературу. Эстетический идеал писателя М. Горец-
ким воплощен в этом рассказе методом от противного. Сюжетом произведения автор утверждает, что настоящий писатель 
должен обладать знанием жизни, воспринимать творчество как органическую часть жизни, а не как монотонный труд ради 
самоутверждения. Литература и жизнь, роль писателя в определении перспектив общества с помощью вторичной художе-
ственной условности осмыслялись в миниатюре М. Горецкого «Фантазия» (1921). Герои этого произведения – знаковые 
фигуры белорусской культуры: Франциск Скорина, Янка Купала, Тётка, Франтишек Богушевич, Карусь Каганец и другие. 
Сюжетной линией произведения акцентировалось, что настоящий писатель – сын своего народа и своей земли, в период 
гражданской войны он не может не думать о поисках путей спасения своих соотечественников и Родины, но системой собы-
тий М. Горецкий подводит к выводу, что даже самые известные деятели культуры с их благими намерениями не в состоянии 
остановить братоубийство.

1920-е годы в белорусской литературе – период острой литературной борьбы различных писательских объединений, 
противостояния молодого и старого поколений литераторов. Эхо этого противостояния ярко отразилось в так называемом 
«приятельском шарже» Якуба Коласа «Триумф» (1925). Классик белорусской литературы остроумно высмеял в лице често-
любивого молодого автора представителей новой генерации поэтов, отвергающих сделанное предшественниками, исходя-
щих из представления о собственной гениальности и непогрешимости, востребованности их творчества обществом. 

Рефлексия авторов о писателях и литературе по причинам, не связанным с литературой, приостановилась в конце 1920-х 
годов и возобновилась только в 1960-е годы. В повестях и романах Зинаиды Бондариной, Степана Александровича, Васи-
ля Хомченко о классиках белорусской литературы позиционировался образ писателя как защитника народных интересов, 
борца за справедливость, выразителя социального самосознания народа, по терминологии того времени, прогрессивного 
человека. К такой трактовке эстетического идеала писателя авторов во многом подталкивала господствующая социологи-
ческая методология. 

Эта односторонняя эстетическо-аксиологическая линия в белорусской прозе была нарушена Михасем Стрельцовым в 
1960-е годы. Его повесть «День в шестьдесят суток (Воспоминания о Севере)» (1964) содержит размышления о писатель-
ском таланте, о роли писателя, его эстетических императивах. М. Стрельцов подчеркивал неподкупность, бескомпромис-
сность истинного таланта, позиционировал талант как инструмент, с помощью которого писатель познает жизнь, называл 
талант зеркалом, в котором отражается мир. Эстетическим идеалом писателя представали в повести Стрельцова амери-
канский писатель Эрнест Хемингуэй и русский писатель Антон Чехов, потому что этих авторов невозможно представить 
в образах скучных проповедников банальных истин, потому что они всегда ставили точный диагноз обществу, в котором 
существовали. Повесть-эссе «Загадка Богдановича» (1968) М. Стрельцова зижделась на утверждении, что истинно великий 
писатель – тот, кто опережает свое время. Поскольку писатель живет на перекрестке мира действительного и мира, создан-
ного по законам своей фантазии, он обязан воспринимать любое явление целостно, в его художественной и социальной пер-
спективе. Этическим императивом настоящего писателя является желание исправить мир, изменить его в лучшую сторону, 
вовремя предостеречь читателей, замечал М. Стрельцов в известном рассказе «Смоление кабана» (1973).

Сатирическая повесть Бориса Саченко «Не на той улице» (1974) интересна фигурой писателя-антигероя. Автор повест-
вует о графомане, ставшем в силу напористости, харизматичности известным писателем. Язеп Тарасюк, в прошлом дирек-
тор ресторана, превращается в плодовитого романиста, им движет исключительно желание славы и денег. Язеп добивается 
своего путем шантажа и неприкрытой демагогии, благодаря атмосфере благодушия и безразличия, господствующей в ли-
тературной среде, где каждый осознает свою небезгрешность и опасается обидеть другого. История графомана Тарасюка 
– способ выражения через антиидеал авторского идеала писателя как одаренного, духовно богатого, тонко чувствующего 
мир и литературу человека. 

С 1980-х годов в белорусской прозе намечается существенный поворот в представлении о идеале писателя. Так, в ро-
мане-эссе Олега Лойко «Как огонь, как вода…» о Янке Купале (1982), в повести Адама Мальдиса «Осень посреди весны» 
(1984) о Владиславе Сырокомле, речь шла о писателе как личности, интегрирующей различные слои общества, смело иду-
щей на художественные эксперименты, понимающей ответственность таланта перед обществом. Социокультурная атмос-
фера второй половины 1980-х годов способствовала возрождению в белорусской прозе романтического идеала писателя как 
созидателя нации. Она нашла талантливое воплощение в повести Владимира Орлова «Время чумы» (1986), посвященной 
поэту ХVI века Николаю Гусовскому. Автор латиноязычной поэмы «Песня о зубре» показан принципиальным сторонником 
идеи, согласно которой поэт обязан поведать миру о своей родной земле, сохранить этническую и историческую память 
людей, помочь каждому человеку построить храм его души. Роман-эссе Олега Лойко «Владимир Короткевич, или поэма 
Гарсия Лойки» (2009) – апология оригинальности как отличительной черты идеального автора. 
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Острой постановкой проблем литературного творчества отличаются романы Андрея Федоренко «Ревизия» (2003) и 
«Граница» (2008). Через сюжетные линии произведения раскрывается авторский эстетический идеал писателя в «Реви-
зии». Сопоставляя безымянных писателей старой закалки, посетивших собрание молодых литераторов, харизматичного 
лидера молодого поколения Ведрича и начинающего прозаика Трухана, автор подчеркивает востребованность писателей, 
хорошо знающих творчество предшественников и современников, избегающих тривиальных тем и художественных прие-
мов, требовательных не только к другим, но и к себе. Эстетический идеал писателя выявляется в романе «Граница» через 
осмысление писателем-повествователем собственного творческого пути. В понимании А. Федоренко, писатель – открытый 
миру человек, способный в единичном факте увидеть глубокий обобщающий смысл, он чужд эпигонства и плагиата, пони-
мает значимость рецептивной адекватности его произведений. Идеи Андрея Федоренко во многом перекликаются с идеями 
Франца Сивко. В повести «Плебейские игры» (2015) путем саркастического изображения провинциальной литературной 
среды Сивко создавал идеал современного писателя как этически адекватного человека, умеющего увлечь читателя пробле-
матикой и формой своих произведений. 

Известная белорусская писательница Людмила Рублевская часто обращается к металитературным вставкам в своих 
произведениях, а в романе с шутливо-метафорическим названием «Туфля Мнемозины» (2017) ставит под сомнение многие 
бытовые и литературоведческие догмы относительно писателя и его роли в произведении, а также в реальной жизни, в 
частности, представление о всезнающем авторе и человеке. Эстетический идеал писателя в этом романе – личность, впиты-
вающая дух времени, учитывающая читательские интересы, но не подчиняющая себя им; личность, имеющая свои твердые 
моральные и художественные принципы, позиционируемые в произведении, благодаря которым она становится, как писал 
М.М. Бахтин, «авторитетным руководителем» читателя [1, c. 179].

Динамика смыслового наполнения эстетического идеала писателя в белорусской металитературной прозе ХХ – начала 
ХХI века детерминировалась социокультурными факторами (политической ситуацией, развитием самой литературы). Эсте-
тический идеал писателя выявлялся главным образом через рефлексию и сентенции повествователя или героя-писателя, 
через событийную канву произведений. Инвариантным оставалось в белорусской металитературной прозе представление 
о настоящем писателе как о художественно компетентном человеке с творческим подходом к литературной деятельности. 
Специфика эстетического идеала писателя в металитературной прозе первой трети ХХ века и 1960–1980-х годов заклю-
чалась в акцентации значимости общественной позиции писателя, а в прозе конца ХХ – начала ХХI века – эстетических 
императивов. 

Литература:
1. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М.: Художественная литература, 1986. – 546 с.
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Бойко Галина Іванівна,

викладач української мови як іноземної кафедри іноземних мов
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

ВИДИ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЩОДО ТЕСТУВАННЯ РІВНЯ C1  
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

У статті висвітлено важливі етапи оцінювання студентів-чужоземців технічних вишів з української мови як іноземної. Зо-
середжено увагу на правильно розрахованих та дотриманих часових нормах при написанні екзаменаційного контролю та оціню-
ванні мовної компетенції відповідно до вимог рівня C1. Скеровано погляд на чіткість і послідовність методики щодо проведення 
іспиту з української мови як іноземної у НУ «Львівська політехніка». Представлені зразки завдань до кожного із видів мовної 
компетенції та описано іспит, який складається з двох частин – письмової та усної. У письмовій частині виділені окремі блоки 
для перевірки різних типів мовної компетенції. Насамперед перевіряють навички аудіювання. Студентам пропонують прослу-
хати аудіозапис або подивитися відео фрагмент. Наступний блок завдань – це лексико-граматичні тести. Тут перевіряються, 
зокрема, розрізнення значень паронімів, використання синонімів, вміння здійснювати синтаксичну трансформацію речень, знання 
граматичних форм різних частин мови, розуміння значення поширених фразеологізмів тощо. Наступний етап – «Читання». Сту-
денти отримують текст обсягом 300-350 слів (зазвичай для читання використовують тексти з науково-популярних журналів). 
Далі студентам пропонують письмо, оскільки воно є одним із видів мовної діяльності, яке перевіряють у ході іспиту. Вміння пись-
мово розкрити запропоновану тему показує цілий спектр супутніх умінь і навичок. Заключний елемент іспиту – презентація за 
спеціальністю. Студенти готують її заздалегідь, при цьому можуть використовувати допоміжні ресурси – створити презента-
цію в PowerPoint або на аналогічних платформах. У статті показано важливість продумування кожного завдання і націленості 
на якнайкраще висвітлення знань студента у час проведення іспиту. Описано чіткість дотримання такої системи оцінювання, 
яка дає можливість викладачам НУ «Львівська політехніка» отримати достовірні результати залишкових знань студентів-іно-
земців після закінчення вишу. 

Ключові слова: Державний стандарт України, сертифікаційний іспит, рівень C1, види мовної компетенції, українська мова 
як іноземна. 
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ВИДЫ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ УРОВНЯ C1  
С УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

В статье освещены важные этапы оценки студентов-иностранцев технических вузов по украинскому языку как иностран-
ному. Сосредоточено внимание на правильно рассчитанных и соблюденных временных нормах при написании экзаменационного 
контроля и оценке языковой компетенции в соответствии с требованиями уровня C1. Направлено взгляд на четкость и по-
следовательность методики по проведению экзамена по украинскому языку как иностранному в НУ «Львовская политехника». 
Представленные образцы заданий к каждому из видов языковой компетенции и описан экзамен, который состоит из двух частей 
– письменной и устной. В письменной части выделены отдельные блоки для проверки различных типов языковой компетенции. 
Прежде всего проверяют навыки аудирования. Студентам предлагают прослушать аудиозапись или посмотреть видео фраг-
мент. Следующий блок задач – это лексико-грамматические тесты. Здесь проверяются, в частности, различия значений паро-
нимов, использование синонимов, умение осуществлять синтаксическую трансформацию предложений, знание грамматических 
форм различных частей речи, понимания значения распространенных фразеологизмов и тому подобное. Следующий этап – «Чте-
ние». Студенты получают текст объемом 300-350 слов (обычно для чтения используют тексты из научно-популярных журна-
лов). Далее студентам предлагают письмо, поскольку оно является одним из видов речевой деятельности, которое проверяют в 
ходе экзамена. Умение письменно раскрыть предложенную тему показывает целый спектр сопутствующих умений и навыков. 
Заключительный элемент экзамена – презентация по специальности. Студенты готовят ее заранее, при этом могут использо-
вать вспомогательные ресурсы – создать презентацию в PowerPoint или на аналогичных платформах. В статье показано важ-
ность продумывания каждого задания и нацеленности на наилучшее освещение знаний студента в проведении экзамена. Описаны 
четкость соблюдения такой системы оценивания, которая дает возможность преподавателям НУ «Львовская политехника» 
получить достоверные результаты остаточных знаний студентов-иностранцев после окончания вуза.

Ключевые слова: Государственный стандарт Украины, сертификационный экзамен, уровень C1, виды речевой компетенции, 
украинский язык как иностранный.
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The article highlights the important stages of the assessment of foreign students of technical higher education in the Ukrainian language 
as a foreign language. Focused attention is paid to correctly calculated and adhered time norms when writing examination examinations 
and assessing language competences in accordance with C1 requirements. A view is made on the clarity and consistency of the methodology 
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of conducting an examination in the Ukrainian language as a foreign language at the Lviv Polytechnic National University. Examples of 
tasks for each type of linguistic competence are presented and the exam is described, which consists of two parts – written and oral. In the 
written part there are separate blocks for checking different types of language competence. First of all check the listening skills. Students 
are offered to listen to an audio recording or watch a video clip. The next block of tasks is lexical-grammatical tests. Here, checks are made, 
in particular, to distinguish between values   of paronyms, the use of synonyms, the ability to perform syntactic transformation of sentences, 
knowledge of grammatical forms of different parts of the language, understanding the meaning of common phraseology, etc. The next stage 
is «Reading». Students receive a text of 300-350 words (usually used for reading texts from popular science magazines). Then the students 
are offered a letter, because it is one of the types of language activities that are checked during the exam. The ability to describe in writ-
ing the proposed topic shows a range of related skills and abilities. The final exam is a presentation on the specialty. Students prepare it 
in advance, while they can use auxiliary resources – create a presentation in PowerPoint or on similar platforms. The article shows the 
importance of thinking each task and aiming at the best possible coverage of the student’s knowledge at the time of the exam. The clarity of 
adherence to such a system of assessment is described, which enables teachers of Lviv Polytechnic National University to obtain reliable 
results of residual knowledge of foreign students after graduation.

Key words: State standard of Ukraine, certification exam, level С1, types of language competence, Ukrainian as a foreign language.

Постановка проблеми. На відміну від більшості європейських мов, українська мова досі лишається без стандарту, сер-
тифікованого Європейською асоціацією укладачів мовних тестів (Association of Language Testers in Europe / ALTE) – міжна-
родної організації, яка сприяє розробленню єдиних стандартів з методики тестування мов як іноземних у різних країнах Єв-
ропи. Приєднання України до цієї впливової організації надзвичайно важливе: воно не тільки засвідчить проєвропейський 
напрям нашої освітньої політики, а й уможливить визнання українських сертифікатів у ЄС та в усьому світі. Щоб стати 
повноправним членом ALTE, Україна повинна затвердити на державному рівні Стандарт з української мови як іноземної. 
Щоправда, таке затвердження саме по собі ще не гарантує автоматичного включення до лав ALTE. Включенню передує про-
цедура зовнішньої оцінки пропонованого стандарту. Якщо стандарт не відповідатиме критеріям якості цієї організації, його 
буде повернуто на доопрацювання (через що процес вступу затягнеться на невизначений час, а освітня репутація України 
в ЄС може зазнати відчутних утрат). Ось чому наша держава має бути зацікавлена прийняти такий стандарт, який би своїм 
методичним рівнем найбільшою мірою відповідав вимогам ALTE.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз показує, що потреби україномовних громадян за кордоном скласти іс-
пит на певний рівень з УМІ (української мови як іноземної) все частіше підводить нас до швидкого реагування і масштабної 
роботи. Особи, для яких українська мова не є рідною, що проживають та навчаються на території України та за її межами 
повинні мати всі умови для вивчення мови: книги, спілкування, правові нормативні документи, медіа простір тощо. Усе все 
це, ще не є досконалим та доступним. Кількість іноземців, що приїжджають до України на навчання досить значна, напри-
клад до Національного університету «Львівська політехніка» вступають на навчання кожного року приблизно 40-50 студен-
тів із різних країн світу (Еквадор, Конго, Нігерія, Ангола, Марокко, Йорданія, Єгипет, Палестина, Америка, Канада, Росія, 
Польща, Молдова та ін.). Усі вони вивчають УМІ 3,5 роки, після чого на четвертому курсі складають іспит з української 
мови, який оцінюється відповідно до норм університету. Але це оцінювання не передбачає визначення рівнів загального 
володіння українською мовою, що створює багато клопотів для університету, бо він не може видати студентові-іноземцеві 
відповідний сертифікат. 

Формулювання цілей статті. Оскільки студенти Національного університету «Львівська політехніка» живуть в укра-
їномовному середовищі і навчаються укр. мовою, вони за чотири роки добре розмовляють, пишуть і спілкуються. Все 
залежить, звичайно, від індивідуальних особливостей, та ми орієнтуємося на рівень В2 та С1 (Державний стандарт УМІ 
визначає такі рівні володіння українською мовою як іноземною: Початковий (А1), Базовий (А2), Рубіжний (В1), Середній 
(В2), Високий (С1), Вільне володіння (С2)). 

Виклад основного матеріалу. Щоб правильно оцінити знання студента, необхідно дотримуватися усіх норм і вимог 
щодо загального переліку умінь кожного виду мовної діяльності. Не рекомендується давати студентам тексти з їхньої спе-
ціальності чи то для слухання, чи для читання. Теми повинні бути довільні.

Отже, пропонуємо аналіз типового іспиту з української мови як іноземної для студентів-чужоземців технічних вишів.
Іспит складається з двох частин – письмової та усної. У письмовій частині виділені окремі блоки для перевірки різних 

типів мовної компетенції. 
Насамперед перевіряють навички аудіювання. Студентам пропонують прослухати аудіозапис або подивитися відеоф-

рагмент, наприклад, (https://www.youtube.com/watch?v=6cDwMeebrxA) «Повітря надворі канцерогенне для людини. Науков-
ці довели те, про що здавна говорили й підозрювали лікарі. Ми дихаємо повітрям, в якому містяться речовини, які не просто 
становлять серйозний ризик для здоров’я, але й несуть безпосередню відповідальність за виникнення ракових хвороб. Та-
кого висновку дійшли дослідники з міжнародного агентства ООН з вивчення раку…», в якому йдеться про те, як впливають 
кліматичні зміни на здоров’я людини. 

При цьому студенти отримують завдання трьох типів, які вони виконують послідовно після перегляду кожного з трьох 
виділених фрагментів відео (аудіозапису). Перший тип завдань – вибір правильного варіанта відповіді, наприклад:

Перегляньте завдання 1 – 5. Перегляньте перший уривок відео і виконайте ці завдання. Виберіть ОДИН правильний 
варіант відповіді – літеру A, B чи С.

Завдання 1 – 5
1 Про те, що повітря на вулиці є небезпечним для здоров’я людини, лікарі…
A. говорили і підозрювали вже давно
B. навіть не підозрювали
C. підозрювали, але не говорили, бо не могли цього довести
Такі завдання перевіряють вміння студента сформулювати думку з опорою на текст (формулювання у тексті і в завданні 

можуть відрізнятися).
Другий тип завдань полягає у вписуванні слів або чисел на місце пропусків, наприклад:
Перегляньте завдання 6 – 9. Тоді подивіться наступний уривок відео і виконайте ці завдання. Поставте літеру П, якщо 

інформація з відео правильна, або Н – якщо інформація неправильна або її нема.



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 2(70), червень, 2018 р.

© Г. І. Бойко ISSN 2519-2558

40

Завдання 6 – 9
6 Сонячне світло не впливає на виникнення тропосферного озону.
7 Тропосферний озон має негативний вплив на тканини рослин, тварин і людей.
8 Оксид і діоксид азоту небезпечні однаковою мірою.
9 Двигуни внутрішнього згоряння не дозволяють оксидові і діоксидові азоту потрапляти в атмосферу.
Таким чином можна контролювати не лише розуміння тексту, але й вміння використовувати відповідні синтаксичні 

конструкції і граматичні форми.
Третій тип завдань передбачає перевірку розуміння загального змісту прослуханої інформації: після прослуховування 

фрагмента студент має поставити у відповідній графі навпроти висловлювання літеру П, якщо інформація правильна, або 
Н – якщо інформація неправильна або її нема. Це допомагає з’ясувати, фіксує студент прослухане автоматично чи справді 
розуміє почуте, адже формулювання у завданнях відрізняються за формою від того, що звучить в оригінальному тексті, хоча 
й передають ідентичний зміст (у завданнях, які слід відзначити як «П»). Приклад завдань третього типу:

Перегляньте завдання 10 – 15. Тоді подивіться наступний уривок відео і виконайте ці завдання. Заповніть пропуски – 
вставте НЕ БІЛЬШЕ ОДНОГО СЛОВА І/АБО ЧИСЛА.

Завдання 10 – 15
Рівень забруднення атмосфери особливо високий у густонаселених країнах зі 10 ______________ економічним зростан-

ням, як наприклад, Китай та Індія. 
11 У Делі через забруднене повітря _____________ помирає людина.
12 Норми викидів ________________ речовин навіть у Делі відстають від європейських.
13 стандартів на 7 років, а в іншій частині країни – на _____________ порівняно з Європою.
14 Європейське Агентство з охорони навколишнього нещодавно заявило, що _________.
15 мешканців ЄС дихають повітрям, в якому ___________________ шкідливих речовин небезпечна для здоров’я людини.
Наступний блок завдань – це лексико-граматичні тести. Тут перевіряються, зокрема, розрізнення значень паронімів, 

використання синонімів, вміння здійснювати синтаксичну трансформацію речень, знання граматичних форм різних частин 
мови, розуміння значення поширених фразеологізмів тощо. Ось декілька прикладів завдань такого типу:

1. У котрому рядку є слово, протилежне за значенням до слова спрощувати?
A. вирощувати; B. збільшувати;
C. ускладнювати; D. полегшувати.
2. Що означає слово сумнів? 
A. зміна, заміна чого-небудь;
B. безлад, хаос, метушня;
C. смуток, сумний настрій;
D. невпевненість щодо правильності, можливості чого-небудь.
3. У котрому рядку є найближче за змістом висловлювання? 
Внаслідок підняття рівня води в річці регіон потерпає від повеней. 
A. Через те, що вода в річці піднімається, регіон страждає від повеней.
B. Підняття води в річці є наслідком потерпання регіону від повеней.
C. Регіон терпить повені, наслідком яких є підняття води в річці.
D. В результаті того, що підняли воду в річці, район потерпає від повені.
Наступний блок – «Читання». Студенти отримують текст обсягом 300-350 слів (зазвичай для читання використовують 

тексти з науково-популярних журналів, як, наприклад, National Geographic і под.). Тексти добирають таким чином, щоб вони 
не вимагали спеціальної фахової підготовки для розуміння, але разом з тим передбачають деяку технічну підготовку читача, 
зокрема обізнаність з загальнонауковою (не вузько спеціальною) термінологією.

Завдання до прочитаного тексту подекуди перегукуються з завданнями до аудіювання, адже їхнє призначення схоже – 
з’ясувати, наскільки добре студент розуміє прочитану інформацію. Тут особливо часто використовуються завдання, в яких 
інформація з тексту подається у видозміненій формі, але зі збереженням (або ж свідомим спотворенням) змісту. Важливо, 
що завдання побудовані таким чином, що на них завжди можна дати однозначну відповідь (звичайно ж, за умови достатньо-
го розуміння прочитаного). Зразки післятекстових завдань:

Завдання 1. Поставте біля кожного твердження літеру П (правильно) або Н (неправильно). 
1. Міністр культури Естонії закликає читати літературу тільки естонською мовою. 
2. Місцем проведення літературно-культурних заходів в естонських регіонах будуть головно бібліотеки. 
3. Рік читання організувало міністерство культури Естонії у співпраці з іншими інституціями. 
4. Естонія – одна з найбільш технологічно розвинутих країн Європи. 
5. Майже 31% естонців не читає книжок. 
Завдання 2. Вкажіть, який варіант (A, B чи C) найбільше відповідає змісту речення. 
1. У складні кризові часи щораз більше людей починають цінувати прості життєві радості. 
A. У важкі часи кризи більше і більше людей цінують прості радощі життя. 
B. Коли складно і є криза, для більшості людей простіше цінувати прості життєві радощі. 
C. Якби не було складної кризи, більшість людей не цінувала би простих радощів життя. 
Письмо – ще один вид мовної діяльності, який перевіряють у ході іспиту. Вміння письмово розкрити запропоновану 

тему показує цілий спектр супутніх умінь і навичок: добирати відповідні за значенням і стилістичним призначення слова, 
поєднувати їх між собою, застосовуючи необхідні граматичні категорії, будувати словосполучення і речення відповідно до 
синтаксичних норм мови, яка вивчається. Кожному студентові пропонують дві теми на вибір, і він може обрати ту, що краще 
відповідає його власним інтересам. Теми добираються таким чином, щоб їхнє розкриття не вимагало спеціальної фахової 
підготовки (хоча загальна ерудиція чи спеціальні знання лише допомагають у написанні есе), були цікавими і дискусійними, 
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але разом з тим у жодному разі не були образливими чи неприйнятними для певних груп студентів (з расових, релігійних чи 
будь-яких інших міркувань). Приклади тем для письмової роботи:

1. Дехто вважає, що електронні книжки рано чи пізно призведуть до смерті паперових книжок, тоді як інші ствер-
джують, що паперові книги ніколи не зникнуть. Обговоріть обидві позиції і дайте власну думку.

2. У багатьох суспільствах існує проблема безхатченків (людей, котрі не мають де жити). Чи можна розв’язати цю 
проблему і як?

3. Існує думка, що люди, котрі подорожують за кордон, є більш толерантними і більше здатні до розуміння інших. На-
скільки ви з цим погоджуєтеся?

Відповідно до обраної теми студент має написати текст обсягом 200 – 250 слів. 
Не менш важливий елемент іспиту – усна частина. У межах цього блоку перевіряють вміння студента висловлюватися 

на задану тему. Зрозуміло, що під час оцінювання усної частини можлива велика доля суб’єктивності, тому викладачі до-
тримуються чіткого алгоритму: оцінюють відповідність темі висловлювання, стилістичні характеристики, граматичну пра-
вильність, багатство і точність мови і под. Кожен із членів комісії, які приймають іспит, виставляє свою оцінку, і в результаті 
студент отримує середнє арифметичне з оцінок членів комісії.

Усний блок складається з двох частин. Перша – говоріння на вибрану тему. Студент отримує тему під час іспиту і має 
можливість підготуватися до виступу декілька хвилин, зробити записи (але в жодному разі не написати текст і потім про-
читати його). Ось приклади тем для усного іспиту:

1. Які риси, на вашу думку, повинен мати хороший лідер?
2. Що вам відомо про злочини в інтернеті? Як можна їм запобігти?
3. Які, на вашу думку, є плюси і мінуси вживання швидкої їжі (фастфуду)?
Як і в письмовому завданні, студент отримує дві теми і має можливість обрати одну з них.
Заключний елемент іспиту – презентація за спеціальністю. Студенти готують її заздалегідь, при цьому можуть вико-

ристовувати допоміжні ресурси – створити презентацію в PowerPoint або на аналогічних платформах, підготувати створити 
плакати, малюнки, схеми і под. Представлення презентації дає можливість оцінити вміння студента розмовляти на профе-
сійні теми, пов’язані з його фахом, володіння термінологією, вміння представити свою роботу / навчання засобами мови, 
яка вивчається.

У проведенні іспиту важливу роль відіграє добре продумане управління часом – студенти, отримуючи завдання, одно-
часно отримують вказівку на часові обмеження, які встановлені таким чином, що дають можливість виконати всі необхідні 
завдання, але разом з тим не витрачати занадто багато часу, що може призвести хіба що до втоми. Також важливий розподіл 
балів, які можна отримати за кожне з завдань: вони розраховані таким чином, щоб збалансовано відобразити рівень під-
готовки студента. Максимальна кількість балів за письмову частину – 60 (слухання – 15, лексико-граматичні тести – 10, 
читання – 15, письмо – 20). Максимальна кількість балів за усну частину – 40 (говоріння на вибрану тему – 20, презентація 
– 20). Максимальна оцінка за іспит загалом – 100 балів.

Висновки. Провівши контрольні зрізи з УМІ на 4-му курсі у студентів-іноземців у НУ «Львівська політехніка» бачимо, 
що результати чітко висвітлюють те, що чужоземці набули і вивчили за досить довгий період в Україні. Вони активно ви-
конують усі завдання із кожного виду мовленнєвої компетенції, старанно і вправно відносяться до поставленої задачі, відпо-
відно до конкретних часових норм, а також уміло володіють мовою на усіх рівнях мовної компетенції, з них 20% досягають 
рівня С1, 60% – В2, решта – В1. Тестова база щороку оновлюється, з урахуванням усіх вимог стандарту і у відповідності 
до потреб студентів. Викладачі секції мовної підготовки націлені удосконалювати тестування у чотирьох видах мовної ді-
яльності, чітко описувати післятекстові завдання щодо слухання і читання та найчіткіше подати вимоги до кожної вправи, 
щоб допомогти іноземцеві розкрити свій мовний потенціал.
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The article is devoted to the problem of «the horizon of the reader’s expectation» in the work of the modern German writer Peter 
Hertling «Helderlin». It was found that in the analyzed work there are peculiar landmarks – the signals that the writer left to the reader in 
order to be able to develop his own «horizons of expectation», his point of view, to reach certain conclusions, to choose how to understand 
the message, and the narrative concept contributes it precisely. In accordance with the receptive method, the realization of an artistic 
product occurs only in the process of perceiving its reader, whose task is to decode the text, to add, to supplement it with the force of his 
imagination. The text contains direct author’s hints, judgments, ratings that can not be skipped. In most cases, the author directs the reader 
to his desired understanding of the work. Of course, the recipient is free to choose the solution to which point of view to adhere to, yet he 
is under the influence of the author’s concept, so he takes such a decision, which is already laid by the author. Thus, the author tried to 
establish a dialogue with the reader, a kind of a game with him, to activate his imagination, he sought to ensure that the reader developed 
his personal understanding of the text.
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У 1960-ті рр. в німецькому літературознавстві активізується увага серед науковців до проблеми передбачуваності 
читацького сподівання, дослідженням якої займалися такі відомі науковці, як В. Ізер, Г.Р. Яусс, Р. Варнінг, М. Науманн,  
Г. Грабович, М. Ігнатенко. Г.Р. Яусс зауважив, що «літературний твір <…> ставить читачу дуже певні лінії свого сприйняття, 
використовуючи текстуальні стратегії, відкриті і приховані сигнали, звичні характеристики і алюзії, які маються на увазі» 
[5, с. 194]. Згідно з цим, у творі наявні своєрідні орієнтири – сигнали, які письменники залишили читачу для того, щоб той 
зміг виробити власний горизонт сподівання, свою точку зору, самостійно дійти до певних висновків, вибирати як розуміти 
повідомлене, і цьому сприяє саме оповідна концепція. Відповідно до рецептивного методу, реалізація художнього твору 
відбувається лише в процесі сприйняття його читачем, завданням якого є розкодувати текст, добудувати, доповнити його 
силою своєї уяви: «Саме реципієнт, його простір уяви, який є багатовимірним і полісемантичним, неперервно модифікує і 
трансформує значення тексту, розмикаючи його перспективи на нескінченність» [1, с. 221]. У результаті чого встановлю-
ється своєрідний діалог між автором і читачем, у процесі якого відбуваються пояснення йому певного вчинку, факту. Це 
простежується у численних зверненнях до читача, у поставлених питаннях і, можливо, запропонованих відповідях. Але це 
не означає, що допускається будь-яка інтерпретація подій читачем, оскільки у тексті вже визначені автором межі розуміння, 
оцінювання тих чи інших ситуацій задумом, побудовою твору, тим самим письменник контролює читача. Дослідник В. Ізер 
переконаний, що «приховане активізує уяву читача, але його хід направляється тим, що трапилося; експліцитне, у свою 
чергу, перетворюється, коли імпліцитне виходить на світло. Оскільки текст складається з окремих, досить певних сегмен-
тів, зв’язки між якими носять, навпаки, досить невизначений характер, його внутрішня будова формується взаємодією між 
вираженим і невираженим» [2]. Велика роль рецептивістами відводиться свідомості читача, тому що саме за допомогою 
активізації його уяви заповнюються «незаповнені, неомовлені», «порожні» місця у тексті – лакуни: «Беручись заповнити 
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черговий пробіл, читач тим самим вступає в комунікацію з текстом. Прогалини, або особливим чином структуровані смис-
лові розриви, виступають свого роду точкою опори, навколо якої обертаються взаємини між текстом і читачем, тому що 
вони спонукають читача мислити – на умовах, запропонованих текстом» [2].

Метою нашої статті є дослідження проблеми «горизонту сподівання читача» у творі сучасного німецького письменни-
ка Петера Гертлінґа «Гельдерлін» [7]. У сучасному вітчизняному літературознавстві цей твір малодосліджений. Науковці 
в основному приділяють увагу жанровим особливостям твору, аналізу образу головного героя. Оскільки наукових праць, 
присвячених проблемі читацького сприйняття у даному творі нами не виявлено, тому запропонована тема є актуальною і 
потребує пильної уваги.

Для фіксації уваги читача письменники використовують рецептивні сигнали (маркери), метою яких є зорієнтувати чита-
ча у певному напрямі, сформувати горизонт сподівання. Назва біографічного твору, в якій вже зроблено акцент на розуміння 
сутності тексту, налаштовує читача на певне його сприйняття, можна здогадатися, що мова буде йти про життя відомої осо-
бистості – її біографію, тому горизонт читацьких очікувань не порушується. Тобто, читач, враховуючи жанрові особливості 
біографічного твору, очікує від тексту зображення життя історичної постаті, вирішення проблем, певної композиції, скла-
довими якої, як правило, є етапи життя відомих осіб. Горизонт сподівання читача у даному випадку будується вже саме на 
рівні жанру. Але не завжди горизонти твору і читача співпадають. 

Видавництво визначило жанр тексту «Гельдерлін» П. Гертлінґа як роман. На нашу думку, твір Гертлінґа «Гельдерлін» 
тяжіє до рубрики «біографії митця». Нібито передбачаючи теоретичні розбіжності, письменник у розширеному коментарі 
на початку твору пояснив: «Ich schreibe keine Biographie. Ich schreibe vielleicht eine Annäherung» («Я пишу не біографію. Я 
пишу, можливо, деяке наближення») [7, с. 9]. У цьому визначенні: «не біографія, а наближення» (Annäherung) відбилися 
стриманість оповідача, його бажання уникнути остаточних твердих дефініцій, намагання перебувати у деякій проміжній, 
міжжанровій субстанційній сфері. Зазначимо, що ці якості не завжди властиві літературознавчій науці, яка, навпаки, нерідко 
створює жорсткі, сталі термінологічні конструкції. 

Авторську точку зору у визначенні жанрового типу твору «Гельдерлін» розділяють багато сучасних дослідників. І тим не 
менш художня феноменологія цього твору не укладається в рамки одного типологічного виду. «Гельдерлін» Гертлінґа можна 
розглядати як твір, зміст якого сформувався за рахунок внутрішньої єдності різних жанрових фрагментів. Так, Р. Міхаеліс 
називає цей твір «гермафродитом» [9]. Е. Малецке – «белетризованою біографією» [8], Б. Гамп – «біографічним романом» 
[6]. Ця термінологічна різноголосиця сама по собі вже свідчить про жанрову своєрідність твору. Гертлінґ широко спираєть-
ся на документ або історичний факт і моделює образ героя у відповідності з ними. Автор вводить у белетристичний текст 
спогади, документи. Жанрові особливості свідчать про те, що це багато в чому синтетичний твір, який об’єднує документ, 
художню (белетризовану) прозу і власне літературознавче дослідження. Отже, як бачимо, вже на цьому етапі відбувається 
розходження заявленого із фактичним, тобто горизонт сподівання читача змінюється, частково не співпадає з горизонтом 
сподівання тексту. 

Оповідач П. Гертлінґа для реалізації свого задуму використовує такі прийоми: недомовленість, утаємниченість і прихо-
вування істин, заперечення, виправдовування, які є особливими ознаками письма автора і зорієнтовані на читацький відгук. 
У романі читачу самому доведеться багато додумати те, що було приховано автором. Німецький науковець В. Ізер зазначив, 
що «ненаписані аспекти тривіальних сцен і невимовлені діялоги у тих „поворотах і вигинах” не тільки втягують читача до 
акції, але й приводять його до такого розмивання багатьох контурів, визначених цією ситуацією, що читач сприймає їх як 
такі, що справді існують. Але як тільки читацька уява оживлює ці обриси, вони вплинуть на ефект написаної частини тек-
сту» [3, с. 350]. Таким чином, за концепцією сучасного письменника, у тексті передбачаються пропуски, «відкриті місця» 
– лакуни, які читач повинен відтворити згідно зі своїми знаннями і своєю фантазією, з тим, щоб адекватно репродукувати 
задані автором найважливіші зв’язки: «ми можемо уявляти тільки те, чого тут (у літературному тексті – О.В.) немає; на-
писана частина тексту подає нам інформацію, а ненаписана – дає нам можливість уявляти речі» [3, с. 356]. 

Письменник, для того, щоб увести читача в атмосферу тогочасної епохи, надає йому важливу інформацію, яка повинна 
підготувати читача до осягнення твору, знаходить риси, за якими в його уяві виникають картини минулого, виходячи з думки 
про важливість сприймаючої інстанції в процесі художньої комунікації, оскільки «остаточно значущість тексту визначає 
уява реципієнта (Einbildungskraft)» [4, с. 348]. Читач на основі прочитаного створює власну концепцію, свою історію, але 
таку, яка повинна все ж таки відповідати задуму автора. 

Гертлінґ перебиває оповідь роздумами про правомірність або неправомірність того викладу і тієї інтерпретації подій, які 
подає. Він вважає, що події можна тлумачити по-різному. У романі чітко звучить плюралістична думка про багатоваріант-
ність подій і доль. Тим самим художньо-філософська рефлексія автора твору немовби змикається з теоретичними міркуван-
нями Констанцської школи рецептивно-естетичного напряму в німецькому літературознавстві. Так, В. Ізер у роботі «Процес 
читання: феноменологічне наближення» вважає, що «один текст потенційно здатний на кілька різних реалізацій, і жодне 
читання ніколи не може вичерпати всіх потенційних можливостей, оскільки кожний індивідуальний читач заповнюватиме 
прогалини в тексті на свій смак, вилучаючи багато інших можливостей; у процесі читання він робить власний вибір способу 
заповнення лакуни. І саме в акті цього вибору виявляється динаміка читання» [3, 354]. Для того, щоб закрити порожнечі у 
творі, автор використовує своєрідні «вказівники», які породжують різні горизонти читацьких сподівань, тим самим про-
вокуючи читача домислити сюжетну лінію, він пропонує навіть декілька версій однієї події, спрямовує його у колі питань. 

У багатьох випадках, якщо авторський оповідач чогось не знає точно (і навіть не приховує цього), він пропонує декілька 
версій-припущень одного й того самого епізоду, не віддаючи перевагу жодній, таким чином, активізуючи свідомість читача, 
даючи можливість домислити самому сюжетну лінію: «Vielleicht hatte er ihr schon zu Lebzeiten ihres ersten Mannes gefallen. 
Vielleicht hatte er weniger zum Großspurigen geneigt, war bescheidener aufgetreten» («Можливо, він сподобався їй вже при 
житті її першого чоловіка. Можливо, він схилявся менше до кічливого, зустрівся скромнішим») [7, с. 13]. Гіпотетична мо-
дальність викладу викликає у читача певні емоційні реакції і стимулює власні припущення реципієнта. 

 Утім, автор не завжди дозволяє собі безпосередньо продовжити хід події. Є моменти, які Гертлінґ свідомо не намагаєть-
ся інтерпретувати (або навіть припустити) і запропонувати своє вирішення події, тобто не наполягає на тій чи іншій версії, 
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не нав’язує своєї думки, а навмисно залишає питання без відповіді, оскільки читач може і навіть запрошується мати свою 
точку зору: «Was stellte er sich darunter vor? War es die Vision eines Pietistenknaben? Was verstand er unter “Glückseligkeit”? 
Schrieb er auch hier nur nach?» («Що він при цьому уявляв? Чи було це бачення юного пієтіста? Що розумів він під „раюван-
ням“? Чи записував він тільки також тут») [7, с. 64]. Ця низка риторичних запитань стосується феномену творчої свідомості, 
загадкового і понадскладного, на думку Гертлінґа, в якому він відверто і майже програмно не хоче визначатися остаточно. 
Питальні речення надають емоційності тексту і створюють особливу зону розуміння між письменником і читачем. Іноді 
письменник передбачає відповіді читача, іноді підказує. 

З погляду визначення позиції оповідача ми вважаємо дуже важливим, що, коли автор не мав документального підтвер-
дження того чи іншого факту, він не тільки пропонував своє трактування події (тобто вигадував), але й наочно демонстрував 
своє власне втручання в синтезоване фактуальне тло подій: «Ich muß es erfinden» («Я повинен це вигадати») [7, с. 16]). Образ 
активного, а іноді навіть понадактивного оповідача немов би відтворює процес письма. Примітна імперативна модальність 
примусовості, – автор не «бажає або хоче», не «може», а саме змушений вигадувати: «Я повинен це вигадати» [7, с. 16]. 
Тим самим немов висувається на перший план домінуюча роль загальної імагінативної і водночас узгодженої з реальною 
дійсністю художньо-історичної концепції, яка переважає у книзі, значною мірою веде за собою оповідача, диктує йому 
могутній власний імпульс зображення. 

У тому випадку, коли портрети деяких героїв не збереглися, автор знову подає гіпотетичну характеристику образів 
такими, якими він уявляє їх собі, спираючись на спогади сучасників, але обов’язково попередивши про це читача, що нале-
жить до сутності манери Гертлінґа, який потребує власного досвіду, коли голос оповідача «я» намагається перетинати межу 
об’єктивності. Наприклад, образ Йоганна Крістофа Гока: «Von ihm kenne ich kein Bild. Nirgendwo ist eines reproduziert in den 
Erinnerungsgalerien» («Мені не відомий його портрет. Ніде не відтворено його в галереях спогадів») [7, с. 13]. Відчужена 
фантазійних моментів ментальна репродукція минулого становить рушійну силу узагальнюючого образу «галереї спогадів» 
і живить рецептивні техніки роману. 

Біограф зображує реальну історичну особистість, але у ключових позиціях, як вже було згадано, він завжди попереджає 
читача, якщо він у чомусь невпевнений або що не може довести: «Möglicherweise hatte Nast von Hölderlins seine poetischen 
Versuchen gehört, denn seit einiger Zeit schickte Hölderlin seine Gedichte an Vertraute, hatte Freunde …» («Можливо, Наст чув 
від Гельдерліна його поетичні спроби, оскільки з певного часу Гельдерлін відправляв свої вірші знайомим …») [7, с. 84]. 
Отже, П. Гертлінґ з одного боку, демонструє свою плідну генеративну залежність від історичних фактів, з іншого, він за-
лишає в компетенції автора-наратора можливість вільно поводитися з ними. Тому оповідач Гертлінґа підкреслено коректно 
витримує дистанцію між об’єктивною реальністю та власним її тлумаченням. Він майже завжди попереджає читача, якщо 
та чи інша історія або епізод з життя мали місце в уяві митця слова, тобто він свідомо переключає увагу читача, вводить його 
у власне рецептивний план художньо-філософської концепції. 

Отже, питання «горизонту сподівання читача» у творі належить до актуальних проблем сучасного літературознавства. 
Розглянутий матеріал дає свідчення, що письменник наводить такі факти, які не підлягають сумніву, але у більшості випад-
ків намагається прокоментувати їх, оцінити, продовжити хід сюжетної лінії відповідно до концептуального задуму. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ  
ДО ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОГО ТЕКСТУ

У статті розглянуто функціональний підхід, у межах якого художній текст розглядається у зв’язку з особливостями його 
сприйняття як результат співтворчості автора і читача. Описано головні принципи функціональної методології, які покладено в 
основу сполученості психолінгвістичної, функціонально-комунікативної та когнітивної парадигм. Дослідження розкриває шляхи 
аналізу художнього тексту, який є можливим за умови взаємодії з когнітивними структурами та психоментальними процесами 
(сприймання, увага, пам’ять, мислення).
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К ИССЛЕДОВАНИЮ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

В статье описан функциональный подход, в рамках которого художественный текст рассматривается в связи с особен-
ностями его восприятия как результат сотворчества автора и читателя. Представлены основные принципы функциональной 
методологии, которые положены в основу сопряженности психолингвистической, функционально-коммуникативной и когнитив-
ной парадигм. Исследование раскрывает пути анализа художественного текста, который возможен только при условии взаи-
модействия с когнитивными структурами и психоментальными процессами (восприятием, вниманием, памятью, мышлением).
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PECULIARITIES OF FUNCTIONAL APPROACH  
TO THE INVESTIGATION OF THE SCIENCE-FICTION TEXT

 
The article describes functional approach, which considers the literary text with reference to the peculiarities of its perception. More-

over, the text is supposed to be a result of co-creation of both the author and reader. The paper presents main principles of functional meth-
odology based on psycholinguistic, functional-communicative, and cognitive paradigms. The study reveals the ways of analyzing the literary 
text which are possible only through the interaction of cognitive structures and psychogenic processes (perception, attention, memory, and 
thinking). The paper describes certain characteristic features that are inherent to science fiction text (artistic and fantasy nature, as well as 
imaginary imitation of science). The peculiarity of all types of science fiction is that it forms a so called “fantasy reality”. Such reality offers 
its own version of the world model. In addition, it is based on the image of the fantasy world, invented by the author. A particular emphasis 
is laid on the fantasy world that appears due to the ability of human thinking to imagine, representing objects that do not exist, and also 
the ability of a person to simulate situations which are impossible at this moment of scientific and technological development. Thus, this 
predetermines a conscious departure from reality.

Key words: functional approach, genre, science-fiction text, method, pragmatics. 

Постановка проблеми. Стрімка поява нових технологій у сучасному світі не могли не відобразитись у художньо-
му тексті, зокрема у тексті наукової фантастики. Увагу сучасних вчених привертають лексичні новотвори, що постійно 
з’являються, відображаючи або мрії, або побоювання людини щодо технологічних інновацій майбутнього. У цьому контек-
сті важливим вважаємо аналіз характерних ознак наукової фантастики, які окреслюють її жанрову специфіку, зумовлюючи 
особливості її сприйняття читачем. Таке аналітичне дослідження дає змогу розкрити прагматичну спрямованість НФТ (на-
уково-фантастичного тексту).

Огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. Дослідження різних аспектів художнього тексту продовжує 
займати одне з провідних місць у сучасній лінгвістиці. Художній жанр дослідники традиційно розуміють як рід, різновид 
творів у складі художньої літератури, за яким у певні історичні епохи закріпився той чи інший стилістичний різновид мови. 
Зокрема О. О. Селіванова, визначає жанр як «одиницю мовленнєвої системи, інваріант вербальної комунікації, яка характе-
ризується спільністю тематичного змісту, композиційно-структурних, інтенціонально-прагматичних, стилістичних та рядом 
інших ознак» [6, с. 26].
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Мовне оформлення художніх творів розрізняють за їхньою жанровою належністю. Як зауважує Ц. Тодоров, специфіка 
поняття жанру полягає у тому, що він визначає структуру, конфігурацію літературних властивостей, перелік можливостей 
того чи іншого твору [8, с. 115]. Ознаками жанру, як їх формулює М. М. Бахтін, є тематика твору, його композиція і стиль. 
Тож за кожним літературним жанром традиційно закріплюється певна інваріантна лексико-понятійна модель, яка втілюєть-
ся в конкретних варіантах окремих творів, формуючи систему. 

Художній текст передбачає процес взаємодії автора та читача. Особливістю такого процесу є його відсторонений харак-
тер. Взаємозв’язок автора і читача, згідно з твердженнями Т. Ф. Плеханової, відображається у трьох аспектах художнього 
тексту, а саме: у лінгвістичному, що містить мовні засоби – структури (речення), правила (способи поєднання слів у ре-
ченнях) та процеси (метафоризація); у міжперсональному (він зорієнтований на адресата, реального або потенційного); 
у культурному (відображає види діяльності та засоби мислення, притаманні певній культурі) [4, с. 9]. Процес утворення 
художнього, як і будь-якого іншого типу тексту, відбувається під впливом певних позамовних чинників, до яких належать 
світоглядні, психологічні, історичні, соціальні, просторово-часові тощо. Унікальність художнього тексту виявляється у ха-
рактері співвідношення його з реальністю. 

Завданням дослідження є опис й визначення основних характерних ознак НФТ, у контексті його прагматичного по-
тенціалу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження особливостей НФТ виконано в межах загальнонаукової функ-
ціональної методології. Ми розглядаємо функціональний підхід як такий, що найбільше відповідає меті й завданням до-
слідження, адже науково-фантастичний текст розглядаємо не як автономне утворення, а у зв’язку з особливостями його 
сприйняття, як одиницю акту комунікації «автор – текст – читач». 

Текст, відповідно до поглядів багатьох дослідників, є складним комунікативним механізмом, посередником комунікації, 
в якому реалізуються комунікативні стратегії адресанта, які сприймає та інтерпретує адресат. Тобто зміст художнього тексту 
є співтворчістю автора й читача. Основи такого підходу до розуміння тексту описано в працях В. П. Бєляніна, О. О. Залев-
ської, О. О. Селіванової та інших. Думка про те, що зміст тексту не закладений безпосередньо в ньому, а формується у свідо-
мості читача в процесі сприймання, набула розвитку в працях А. А. Брудного, Л. С. Виготського, Т. М. Дрідзе, Т.Гарлі та ін. 

У процесі аналізу особливостей функціонування спеціальної лексики у науково-фантастичному тексті враховуємо осно-
вні принципи дослідження, які запропоновано О. О. Селівановою у монографії «Основи лінгвістичної теорії тексту і кому-
нікації». Важливим для нашого дослідження є такий принцип, як телеологічність, що полягає у спрямованості елементів 
тексту на розкриття задуму автора. Як зазначає О. О. Селіванова, ціль автора може адекватно не відображатись у тексті, який 
набуває власних особливостей, сприймається та інтерпретується на основі цільової настанови читача [5]. 

 Детермінований психоменталізм є ще одним принципом, яким ми керувались під час дослідження. Він припускає «ана-
ліз смислового (когнітивного) простору тексту і психоментальної природи комунікативного процесу» (переклад наш – Н. 
В.) [6, с. 17]. 

Принцип асиметрії системи і середовища виражається в одночасній незмінності і рухливості мовних засобів. У процесі 
функціонування, компоненти системи реалізують водночас як власні тенденції до змін, так і аномалії як асистемні відхилен-
ня. Цей принцип, на нашу думку, значною мірою відображає функціонування спеціальної лексики в науковій фантастиці, 
адже вона набуває додаткового значення у художньому середовищі. 

Наведені принципи дослідження покладено в основу сполученості функціонально-комунікативної та когнітивної пара-
дигм. Очевидним є той факт, що аналіз художнього тексту можливий лише за умови взаємодії з когнітивними структурами 
і такими психоментальними процесами, як сприйняття, мислення, увага, пам’ять. Отже, з огляду на основні положення 
загальнонаукової функціональної методології, художній текст розглядаємо як результат співтворчості автора і читача. Ура-
хування основних принципів дослідження художнього тексту (телеологічності, детермінованого психоменталізму, а також 
принцип асиметрії системи і середовища) визначили підхід до аналізу НФТ. 

Науковій фантастиці притаманна внутрішньожанрова неоднорідність, у межах якої дослідники виокремлюють види та 
підвиди наукової фантастики за різними критеріями. Наприклад, за способом викладу подій існує: сатирична, гумористична, 
жорстка, дуже технізована фантастика, м’яка, або гуманітарна фантастика, яка торкається моральних проблем майбутньо-
го, пригодницька, фантастика-попередження, де йдеться про наслідки діяльності людини тощо. За темою вирізняють такі 
види: космічна наукова фантастика, екологічна, історична, фантастика про інші світи, подорож у часі тощо. 

Особливістю усіх типів НФТ є те, що вона утворює «фантастичну реальність», тобто пропонує свою версію моделі світу, 
для якої основою слугує образ фантастичного світу, вигаданого автором. Фантастичний світ (ФС), вигаданий автором, 
– це закрита система просторово-часових та персонажних параметрів, яка має встановлені автором межі. Йому притаманні 
завершеність, фіксованість, довільність, а також цілковита залежність від автора. Тобто фантастичний світ, вигаданий ав-
тором – це замкнений універсум, організований за своїми внутрішніми законами. Образ фантастичного світу формується 
поступово, збираючи і накопичуючи окремі елементи під час розвитку сюжетної лінії.

Фантастичний світ виникає внаслідок здатності людського мислення до фантазування, тобто уявлення об’єктів, що не 
існують, здатності людини до моделювання неможливих на даний момент ситуацій, що зумовлює свідомий відрив від ре-
альності. Причому, людина розуміє різницю між реальним, тим, що могло б бути зараз, та фантастичним. Отже, в основі 
усіх видів та підвидів наукової фантастики є ФС, вигаданий автором. 

Наукова фантастика базується на таких головних характерних ознаках, як художність, фантастичність та художня іміта-
ція науковості. Художність визначається як одна з базових ознак науково-фантастичного тексту, оскільки наукова фан-
тастика – це жанр художнього, а не наукового тексту,який базується на моделюванні фантастичного світу. 

Такі риси, як емотивність та образність пов’язані з естетичною функцією НФТ. Ще однією ознакою, яка притаманна 
художньому текстові є антропоцентричність. Зокрема О. О. Матвєєва, справедливо зазначає, що кожен художній текст, а, 
отже, і НФТ, спрямований на відображення людської сутності у всіх її проявах. Система персонажів, поряд із роботами та ін-
шопланетними істотами, зазвичай включає також героя-землянина, близького сучасному читачеві, а неземні істоти можуть 
мати людські ознаки. Отже, емотивність, образність, а також антропоцентричність формують художні ознаки НФТ. Вважа-
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ємо, що одночасне існування таких протилежностей, як «науковість» та фантастичність визначає особливий характер НФТ.
Художня імітація науковості є головною ознакою НФТ. Письменники-фантасти у своїх творах враховують наукові 

факти, оскільки у тексті певним чином реалізується їхнє наукове світосприйняття (показовим є факт, що багато відомих 
письменників-фантастів є науковцями). Безперечно, наукова фантастика пов’язана з пізнавальним процесом, вона залежить 
від найзагальніших уявлень людини про світ. Саме науковість фантастики сприяє виникненню ілюзії достовірності, оскіль-
ки наука, представлена в НФТ, раціонально пояснює світ, створює відчуття достовірності навіть найдивовижніших подій. 

Важливу роль у формуванні художньої імітації науковості відіграють такі риси, як гіпотетичність та аргументова-
ність. Усе в науковій фантастиці підпорядковується реальним законам природи. Міркування вирізняються логічністю, ар-
гументованістю, послідовністю та науковим підґрунтям. Художня імітація науковості, визначає структурно-композиційні та 
лексичні особливості НФТ (напр., використання науково-термінологічної лексики). 

Фантастичність визначається як особливе сприйняття неймовірних подій. Ця ознака включає, передусім, мисленнєвий 
експеримент, який базується на фантастичному припущенні. Зазвичай, автор робить фантастичне припущення, на основі 
якого побудовано сюжет. Під фантастичним припущенням розуміємо незвичайну, неможливу ситуацію, винахід, що є цен-
тральним моментом твору. Тобто все, що обертається навколо фантастичного припущення, повинно працювати на нього, 
переконати читача, змусити його повірити. Для «наукового» обґрунтування фантастичного припущення вводять наукові 
пояснення. Предметом мисленого експерименту в НФТ стають і філософські концепції, і футурологічні проекти, і політичні 
доктрини тощо. Зазначимо, що фантастичність визначає особливості мовного оформлення НФТ. Така ознака є джерелом 
вигаданої автором спеціальної лексики. 

Способи виявлення характерних ознак наукової фантастики розкривають, на наш погляд, її особливості. Як уже зазна-
чено, специфіка наукової фантастики проявляється в одночасному існуванні таких протилежних ознак, як науковість та 
фантастичність на основі художності. З цими протилежностями пов’язана внутрішня організація науково-фантастичного 
тексту. У НФТ одночасно проявляються як інформативно-логічний, так і емотивний тип організації тексту. НФТ має екс-
пресивну спрямованість, проте водночас у ньому спостерігається наявність деяких елементів наукового стилю: вживання 
спеціальних термінів певної наукової галузі, наприклад, для пояснення теорій, опису технічних пристроїв, географічного се-
редовища тощо. Саме художня ознака НФТ дає змогу поєднати науковість та фантастичність у межах тексту. Зазначимо, що 
у науковій фантастиці співіснують такі протилежності, як настанова на вимисел та ілюзія достовірності. Дослідники пого-
джуються, що ілюзію достовірності породжує «науковий» аспект НФТ, у той час як настанову на вимисел – художній. [2;3]. 

Як бачимо, у науковій фантастиці такі протилежні ознаки, як фантастичність і художня імітація науковості, з одного 
боку, та настанова на вимисел й ілюзія достовірності, з іншого, співіснують та впливають одна на одну. На нашу думку, вони 
також підпорядковують собі всю систему мовних художніх засобів НФТ. Як підкреслює Т. Н. Тесленко, наукова лексика 
НФТ є не стільки науковою, скільки «науково-фантастичною», оскільки передає змістовно-концептуальну інформацію, на-
уково обґрунтовує фантастичні явища та події [7, с. 13]. Отже, наявність таких протилежностей, як художня імітація науко-
вості та фантастичність, які поєднуються з художністю, проявляє, з одного боку, настанову на вимисел, а з іншого – ілюзію 
достовірності. Окрім того, їхня взаємодія створює особливий характер мовного оформлення НФТ. 

Висновки та перспективи дослідження. Отже, у межах функціонального підходу текст наукової фантастики розгля-
даємо як результат співтворчості автора і читача. Головні принципи функціональної методології покладено в основу спо-
лученості психолінгвістичної, функціонально-комунікативної та когнітивної парадигм. Це видається важливим, оскільки 
аналіз художнього тексту є можливим за умови взаємодії з когнітивними структурами та психоментальними процесами 
(сприймання, увага, пам’ять, мислення).

Науковій фантастиці притаманні певні характерні ознаки, а саме: художність, фантастичність та художня імітація на-
уковості. Така ознака, як художність, проявляється через емотивність, образність та антропоцентричність, художня імітація 
науковості – через гіпотетичність, аргументованість та раціональність, фантастичність – через неможливе, дивовижне та 
мисленнєвий експеримент, що базується на фантастичному припущенні. Художність об’єднує фантастичність та науковість; 
вона дає змогу проявлятися та співіснувати цим ознакам у межах одного тексту. Саме таке явище виявляє специфіку науко-
вої фантастики, яка визначається одночасним проявом таких протилежностей, як художня імітація науковості та фантастич-
ність, а також настанова на вимисел та ілюзія достовірності. У перспективі дослідження вважаємо доцільним проаналізува-
ти етнокультурні чинники, які впливають на мовне оформлення тексту наукової фантастики.
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В статье анализируются особенности переосмысления Н. Готорном античной составляющей для потребностей детской 
аудитории. Использование образа ребенка как средства мифологизации общественного сознания с целью предотвращения на-
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THE IMAGE OF THE CHILD AS A MEANS OF CONSTRUCTING A NEW SOCIAL MYTH:  

THE PECULIARITIES OF MODELING THE CONCEPT OF "SELF" IN THE CONCEPTUAL SPACE  
OF THE COLLECTION OF STORIES "A WONDER BOOK FOR GIRLS AND BOYS" BY N. HAWTHORNE

The article deals with N. Hawthorne’s adaptation of the antique component for children’s audience. The child’s image exploitation as a 
mythogenic source was aimed at preventing the split of the nation and connected with the intensification of American feminist and abolition-
ist movements in the middle of the XIXth century.
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Розвиток питомо національної літератури США супроводжувався пульсацією і перекодуванням смислів у концепту-
альній антитезі «свій-чужий». Категорія «свій», утверджуючи право на власний конкурентоспроможний статус, формувала 
складну систему відносин з «чужим» (не породженим культурою Нового Світу): від інерційного наслідування європейських 
зразків аж до повної негації стороннього впливу. Типовим проявом абсолютизування «свого» стала так звана «пташина» 
дискусія, ініційована у 1840-х роках зусиллями В. К. Браєнта, Г. В. Лонгфелло та ін., котра полягала у забороні «жайворон-
кам» і «солов’ям» доступу до американської поезії та прози через невідповідність «місцевому колориту» [9, с. 11]. Анало-
гічний приклад нищення «чужого» – улюбленої англійської вишні батька – адептом національної ідеї і майбутнім лідером 
США – репрезентовано у книзі П. Вімса (Parson Weems) «Життя Великого Вашингтона» (“The Life of Washington the Great”, 
1806) [11, p. 862], що дозволяє говорити про стабільність тенденції. Логіка войовничого письменницького патріотизму спря-
мовувала пошуки джерел національного духу не лише в глибини історії американського континенту, але і в античність. Як 
наголошує Т. Михед, «знамениті поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея» розгортали приблизно ту саму сюжетну схему, що 
формувала один з наративних дискурсів біблійного тексту, – загибель великої держави…, і рух вцілілих троянців через море, 
який завершився заснуванням нової державності – Риму [4, с. 64]». Тож, відповідаючи демократичним прагненням молодої 
нації, антична компонента, вписана в американський контекст, сприяла посиленню біблійного звучання створюваної націо-
нальної літератури, одночасно забезпечуючи уникнення і британського диктату, і культурної ізоляції США.

Матеріалізована, окрім художніх образів, у новітніх архітектурних ансамблях і топоніміці, загальна «еллінізація хрис-
тиянства» (Т. Михед) не могла пройти осторонь дитячої літератури, котра під впливом цього живильного дотику поступово 
починає конструювати власний канон, рухаючись у напрямку своєї «золотої доби». 

В 1851 році Н. Готорн публікує збірку шести фольклорних обробок давньогрецьких міфів під назвою «Книга див» (“A 
Wonder Book for Girls and Boys”); подальші результати адаптаційного процесу будуть явлені двома роками пізніше в збірці 
оповідань «Історії Тенглвуда» (“Tanglewood Tales”, 1853). Поява цього специфічного жанрового конструкту, котрий, за спо-
стереженнями Е. Старкової, органічно поєднує елементи казки, комічної історії та притчі [8, с. 111] і синтезований на базі 
тріади: міфологія – біблійна матриця – сучасність [4, c. 72], мала подвійне значення. По-перше, підкреслена «казковість» 
дискурсу (казкові формули – “Once upon a time”; “Once, in the old, old times”, акцентування розповідачем умовності зобра-
жуваних подій, неперервний час тощо) сприяла реабілітації фантастичного в літературі для дітей, раніше маргіналізованого 
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вікторіанською свідомістю. По-друге, ідея пристосування класики до потреб нового суспільства кореспондувала концепції 
американського «свого» – домінанти, здатної виконувати активну роль трансформатора «чужого». “An old Greek had no more 
exclusive right to them [fables] than a modern Yankee has. [12, p. 171]”, – ця досить зухвала репліка розповідача переключає 
увагу реципієнта у сферу «свого» (=сучасного), композиційно розміщеного в локусі скетчів (Е. Старкова) – рамкових істо-
рій, передмов і післямов до кожного міфу. 

Значення рамкового скетчу Н. Готорна по-різному інтерпретується науковцями. Так, Л. Гінсберг (Lesley Ginsberg) по-
яснює його введення суто технічною потребою об’єднати стилізовані фрагменти «Класичного словника» Ч. Ентона в єдине 
ціле [10, p. 257]; Е. Старкова вбачає у ньому джерело іронії – руйнівної сили для міфологічної тканини [8, с. 113]. Ра-
зом з тим, за М. Славовою, «експлікація акту розповіді у паратексті, де репрезентовано учасників комунікативного про-
цесу, є поширеною наративною стратегією в літературі для дітей, що сприяє ідентифікації читача з героєм-протагоністом  
[7, с. 80-81]».

Попри валідність усіх вищезгаданих чинників, для нашого аналізу найпринциповішим є головне: утворюючи компо-
зиційну систему дзеркал відносно “tale” (Е. Старкова звертає увагу, що післямови до новели-казки завжди дзеркально від-
творюють структуру передмови: якщо константами перших є ліричні пейзажні замальовки, побутові сцени та бесіди роз-
повідача зі слухачами, то у післямові аналогічні епізоди шикуються у зворотному порядку [8, с. 120]), скетчеве поле постає 
ключем для розуміння міфу.

Л. Гінсберг підкреслює закладену у вступі (Preface) потенцію до розмежування дитячого і дорослого дискурсів 
[10, p. 258]. “Children possess an unestimated sensibility to whatever is deep or high, in imagination and feeling, so long as it is 
simple, likewise. It is only the artificial and complex that bewilders them [12, p. iv]”, – так пояснюється наратором Н. Готорна 
небажання надто спрощувати міфологічну тканину при адаптації її до дитячого сприйняття. Маркуючи дитяче як «просте», 
«глибоке», а отже, природне на противагу штучному, наратор моделює ізольований часопростір, що, за посередництва ма-
леньких слухачів, поширюється і на дитину-реципієнта.

Едемічний (термін Т. Михед) характер цього простору підкреслений: 
– розлогими описами ландшафтів і прямими посиланнями на ірвінгового «Ріпа Ван Вінкля» – твір, з якого бере початок 

«американська парадигма Едему [3, с. 70]»;
– замкненістю дитячого світу. У тексті відсутній діалог «діти-дорослий», окрім постійної комунікації «аудиторія – розпо-

відач», однак статус 18-річного юнака лише на перший погляд дисонує зі статусом його аудиторії. Акцентована поважність 
Юстаса Брайта (“some particularly grave and elderly person”/ “the venerable age of eighteen years” / “… he felt like a grandfather 
towards Periwinkle, Dandelion, Huckleberry… [12, p. 9]”) містить яскраво виражений іронічний компонент, спрямований на 
викриття справжньої дисгармонії: між удаваною серйозністю студента і його хлоп’ячими інтересами. Оскільки попри ледь 
відчутні зміни у зовнішності протягом року (“… if you gazed quite closely at his upper lip, you could discern the funniest little bit 
of a moustache upon it [12, p. 174]”), головною лишається характеристика “a boy”, Юстас постає органічною частиною дитя-
чого простору, нагадуючи у такому сенсі Ріпа – «безтурботного хлопчину, час для якого зупинився у дитинстві [2, с. 174]». 
Однак абсолютність ототожнення порушується існуванням еволюційної перспективи: перший фізичний прояв «дорослості» 
парубка – “the funniest bit of moustache” – відповідає появі першої розбіжності між Юстасом і дітьми у ставленні до світу 
(ірраціональне захоплення малечею снігопадом: “we shall be blocked up till spring!” / “what a pity that the house is too high to 
be quite covered up [12, p. 95]” – й практично обґрунтоване незадоволення Юстаса: “It has done mischief enough … by spoiling 
the only skating that I could hope [12, p. 95-96]”).

– Вибором назв некультивованих насаджень в якості імен хлопчиків та дівчаток, що є відлунням інтересу до дикої при-
роди, притаманним пуританству: “I mean to call them Primrose, Periwinkle, Sweet Fern, Dandelion (…), although such titles 
might better suit a group of fairies than a company of earthy children [12, p. 9]”. Дитячі імена містять відтак конотацію щирості, 
невинності, але і потенційної загрози непередбачуваного розвитку, а тому обов’язкову перспективу культивування.

Першість Primrose / Примули / Первоцвіту у номінативному ряду та природі суголосна домінантній позиції дівчинки 
серед інших дітей (її репліки надані в 11 з 12 скетчів) – статус, специфіка якого розгортається у контексті сприйняття ма-
лечею фантастичного. Оскільки абсолютну віру у казку вважають ознакою незрілого світогляду [5, c. 29], протиставлення 
рецепції двох дітей: Духмяного Кущика Папороті (Sweet Fern) з його міфологічним розумінням казковості та скептично на-
лаштованої Примули може бути засобом викриття «інакшості» останньої стосовно братів та сестер. Однак іронія дівчинки 
поширюється і на розповідача; крім неї, право іронізувати з Юстаса надано лише нараторові, тому жартівлива конфронтація 
«М-р Юстас – Примула» сигналізує про наявність тут зв’язку глибшого, ніж це передбачено ситуацією «розповідач – діти». 
Цей зв’язок, відчутний і на композиційному, і на семантичному рівнях (перший опис зовнішності Примули, введений епі-
тетом “bright”, подається безпосередньо після портрету Юстаса Брайта), укорінений в трансформаційних процесах, котрі 
Юстас і Примула переживають у підлітковому віці. “Here him … trying to talk like a grown man!” said Primrose. “And he seems 
to forget that I am now thirteen years old, and may sit up almost as late as I please [12, p. 131]”, – ця репліка Примули імплікує 
формування кордону між нею та Юстасом, з одного боку, і молодшими дітьми – з іншого, між безневинністю дитячого 
Едему і безмежжям смислів, закодованих у дорослому дискурсі, – кордону, існування якого значною мірою визначатиме 
образність і структуру міфоказок.

Як зауважує М. Славова, дидактичний імператив дитячої літератури передбачає представлення дійових осіб однією чи 
кількома превалюючими ознаками з метою створення зрозумілого дитині чорно-білого малюнку персонажів [7, с. 50]. У 
випадку Примули такою ознакою є епітет “naughty”. Використання цього епітету задля контролю над поведінкою дівчинки 
відповідає моралізаторським критеріям вікторіанської прози, але очевидно й інше: засобами лексеми “naughty” наратор та 
персонажі «прив’язують» образ Примули до «втілення небезпечної фемінності – неслухняної Пандори [10, p. 259]». Роз-
винута наратором паралель «Примула – Пандора» (“Don’t you think [Pandora] the exact picture of yourself? [12, p. 125]”), 
сарказм дівчинки з цього приводу (“Then I should have been well punished … [by] Mr Eustace Bright in the shape of a trouble 
[12, p. 125]”) можуть тлумачитися як індикатор поглиблення відносин між підлітками та подальшого виникнення романтич-
ної колізії (особливо, якщо зважити на зовнішню подібність Юстаса до Ртутія-Меркурія: “Dandelion, Clover, Cowslip … were 
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almost persuaded that he [Eustace] had winged slippers [12, p. 59], котрий, відповідно до Юстасового переказу, спровокував 
ситуацію зі скринькою Пандори). Головним, однак, видається те, що момент ототожнення дівчаток є точкою взаємопроник-
нення двох світів: едемічного простору Тенглвуда і казкового дискурсу. Лінією «Примула – Пандора» у дитячу міфореаль-
ність входить тема гріха. 

У контексті християнського звучання легенди «Рай дітей» доля Пандори – людини, котра порушила Ковенант і проти-
ставила свою волю волі творця, ускладнюючи, до того ж, проблему своєю гордовитістю (“It must have been very ingenious 
person who tied this knot … but I think I could untie it, nevertheless [12, p. 109]”), – є черговим варіантом акту теодиційного 
вибору, і провина дівчинки виглядає очевидною. Однак згадуване нашарування площин, коли образ Пандори проектується 
на одну з маленьких слухачок, спричиняє зміну фокалізації і перенесення акцентів з суб’єкту провини на її об’єкт. Інакше 
кажучи, коли наратор змушує реципієнтів побачити історію очима дівчинки, в поле зору якої потрапила таємнича скринька, 
християнська версія давньогрецького міфу починає обертатися новими смислами.

Доказом зміни фокалізації є, передусім, детальний опис скриньки за відсутності портретних характеристик дітей, а та-
кож яскрава палітра психологічних станів дівчинки, спричинених появою у її житті невідомого. Втім, вся сукупність емоцій 
може бути зведена до двох головних: цікавість і острах, явлені одночасно у прагненні і ненависті до об’єкту прагнення. 
Моралізаторський дискурс дає чітке пояснення причин остраху – небезпека покарання у випадку порушення заборони. Од-
нак райське буття Пандори не передбачало негативного досвіду, тому пошуки причин виникнення побоювання зміщуються 
в царину ірраціонального.

Передусім привертає увагу той факт, що амбівалентність ставлення Пандори до скриньки суголосна амбівалентності 
символів, рясно зображених на дерев’яній поверхні: це і виноградна лоза, “dark and rich veins” (символ вакханалій, але і 
Христової крові), і дикі рослини та квіти (обожнювана, але і непередбачувана природа), і образи дорослих та дітей (конота-
ція зміни поколінь, народження та смерті). І вся ця двоїстість виявляється розчиненою у провідній характеристиці скриньки 
– її дзеркальній природі. В. Веселова, аналізуючи роль дзеркала у казці Г.-Х. Андерсена «Снігова королева», нагадує його 
здатність дивувати, лякаючи, адже «протягом своєї довгої історії [дзеркало] вважалося атрибутом Бога і знаряддям дия-
вола [1, с. 183]». Алюзія на присутність змія у портреті власника скриньки (“It was like two serpents twisting around a stick 
[12, p. 102]”) редукує провину Пандори, яка, за таких умов, протистоїть волі не творця, але спокусника.

Проте тлумачення Готорнової символіки було б надто спрощеним за умов ігнорування іншої властивості дзеркала – його 
здатності «схоплювати» і привласнювати душу. В контексті контамінації давньогрецьких міфів та романтичної доктрини 
перфекціонізму [14] акт споглядання себе у дзеркалі постає унаочненням процесу самозаглиблення, зображене на скриньці 
обличчя – виразником рефлексій самої Пандори, а скринька – метонімічним образом Готорнового Серця – Печери. Провина, 
яка при цьому полягає у надмірному усамітненні, відмові від спілкування з іншими дітьми, симуляції справжньої активнос-
ті, резонує з провиною широкого кола «дорослих дітей», час яких зупинився на стадії самозаглиблення (Діммсдейл – «Ба-
гряна літера», Кетрін – «Смиренний хлопчик» та ін. [14, p. 591]). 

Оскільки Н. Готорн вважав любов (дружбу як варіант для дитячого універсуму) єдиною силою, здатною допомогти 
людині вивільнитися з полону власного серця [14], постає питання ролі Епіметея в історії Пандори. Н. Орлова, аналізуючи 
специфіку біблійного сюжету гріхопадіння, доводить, що відсутність жодних зауважень з боку Адама інтенсифікує його 
провину за обставин просторової близькості чоловіка та жінки. «Мовчання Адама – це мовчання біблійного чоловіка, ко-
трий словом своїм повинен був утверджувати волю Божу. Перш ніж скуштувати плід, Адам мав можливість … спробувати 
втримати дружину… Але Адам надав перевагу мовчанню, а потім – згоді з порушенням заповіту Бога. Таким чином, Адам 
відійшов від заповіді не в момент куштування плоду, а тоді, коли промовчав, тобто раніше за дружину [6, с. 183]».

Пасивність є суттєвою перешкодою досконалості у концепції перфекціонізму. Н. Готорн загострює цей мотив засобами 
введення додаткового психологічного підґрунтя вчинку (точніше, відсутності вчинку Епіметея): “… he determined that his 
playfellow should not be the only wise person in the cottage. And if there were anything pretty or valuable in the box, he meant to 
take half of it to himself [12, p. 114-115]”. Незначний початковий недолік хлопчика (бажання мати більше інжиру), трансфор-
муючись у бажання мати взагалі, через пасивність розгортається до ступеня гріха. 

Процес відцентрування провини у міфоказці можна простежити в розширенні сфери дії епітета “naughty”: naughty 
Primrose → naughty Pandora → naughty box →naughty boy. Втім, сам факт появи “naughty children” ставить під сумнів ідиліч-
ність дитячого простору, організованого на базі ідеї повної відсутності праці – константи пуританської ідеології. Так утопія 
Н. Готорна руйнує сама себе, що суголосно актуальному на той час досвіду США взагалі і Н. Готорна зокрема з впроваджен-
ня у життя різноманітних соціальних ідеалів.

Зовнішній вимір провини Пандори надає її вчинку амбівалентного звучання (активність на противагу пасивному іс-
нуванню у Раю-симулякрі), і ця двоїстість підкреслена наратором через християнську ідею Надії, котра, у вигляді золотого 
промінця-феї, увінчує закладену в попередньому міфі «Golden Touch» вертикаль золота, «божественного світла, абсолютної 
метафори Бога [Цит. за: 4, с. 74]». Горизонтальну лінію золота-спокуси, розпочату у «Золотому дотику», замкнено на сим-
волічному золотому вузлі, що скріплює нещасливу скриньку. Долі трьох дівчаток – Мері Золотка, Пандори та Примули – ви-
являються поєднаними спільною системою координат.

Заключний скетч оповідання «Золотий дотик» містить два смислових коди, що підтверджують наявність окресленого 
зв’язку. 

1. Дорікаючи Юстасу в експлуатуванні давно знайомого сюжету про руйнівну силу золота, Примула побіжно зауважує: 
“… some people have what we may call “The Leaden Touch”, and make everything dull and heavy what they lay their fingers upon 
[12, p. 89]”. Філософський образ «свинцевого доторку» резонує з доторком Пандори до скриньки – подія, котра супрово-
джується постійним нарощуванням гнітючості атмосфери (аж до появи величезної чорної хмари, котра затулила сонце). 
Моменту відкриття скриньки передує акустична замальовка кроків Епіметея – ще легких, але вже здатних бути “heavy”: 
“He might have trod as heavily as he pleased, – as heavily as a grown man, – as heavily … as an elephant [12, p. 114]”. Триразове 
повторення лексеми “heavily” в одному контексті з “grown man” імплікує незворотність запуску механізму дорослішання і 
старіння хлопчика. У такому контексті репліка Примули є свідченням руйнівної сили фемінності.
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2. Наприкінці діалогу, коли допитливий Духмяний Кущик Папороті запитує, скільки важила Мері Золотко у вигляді зо-
лотої статуї, а Юстас жартома відповідає: “… she weighed at least two thousand pounds, and might have been coined into thirty 
or forty thousand gold dollars. I wish Primrose were worth half as much [12, p. 91]”, – руйнівне начало Пандори починає балансу-
вати з животворчою силою доньки Мідаса. Введення образу Мері Золотка за контрастом із Пандорою, зрештою, призводить 
до функціонування обох фігур в якості іпостасей Примули.

Однак гумористичне вимірювання ваги людини у грошовому еквіваленті породжує й низку асоціативних паралелей з 
рабовласницькою практикою США XIX століття.

Визнаним індикатором того, що дискурс, здавалося б, відмежований від аболіціоністських, феміністичних та інших 
дебатів специфікою потреб і можливостей своєї аудиторії, містить додаткове смислове підґрунтя, став епізод, який умовно 
можна позначити «сльози на очах Примули» (після ознайомлення дівчинки з легендою про перемогу Беллерофонта над 
Химерою і полоненого Пегаса). Проекція історії Беллерофонта на взаємини «розповідач – реципієнт» дає змогу Юстасу 
фіксувати факт психологічної капітуляції Примули: “Don’t you think that I succeeded pretty well in catching that wonderful 
pony? [12, p. 252]”. Несподіваність такої розв’язки насправді підготовлена рядом ретельно підібраних ключів: сходженням 
старших дітей на гору і згадкою про сон у подібній місцевості Ріпа Ван Вінкля, новими горизонтами, що відкрилися очам 
дітлахів внаслідок розширення меж їх маленького Парадизу, – всією подорожжю, повернення з якої передбачало «втрату 
впевненості у знаннях про світ [3, c. 70]».

Юстасова легенда стала поштовхом до світоглядної трансформації принаймні однієї людини, “for she was conscious of 
something in the legend which the rest of them were yet not old enough to feel [12, p. 251]”. Через відповідність епізодів «сльози 
на очах Примули» – «сльози на очах Пегаса під час полону» це напівсвідоме “something” імпліцитно пов’язане з образом 
крилатої істоти.

Концептуальними характеристиками “solitary creature” “who needed no companion [12, p. 232]” є епітети “wild” та 
“beautiful”. «Краса Пегаса суголосна магії його дикої природи [10, p. 260]», – пише Л. Гінсберг, і це обґрунтовує психологіч-
ну драму Беллерофонта: конфлікт, з одного боку, священної американської місії приручити дику істоту, а з іншого (зважаючи 
на божественність усього природного) – усвідомлення такого вчинку як гріха: “It seemed a sin to think of bridling him and 
riding on his back [12, p. 231]”. Успішність усунення зазначеного протиріччя з перших сторінок міфоказки закодована в об-
разі персоніфікованої Надії – “gentle child”, хлопчика, чия допомога дає божественну санкцію на втручання Беллерофонта 
у безтурботне життя Пегаса. Роль провидіння відчутна і на лексико-семантичному рівні картини імовірного полону: “If 
he could only succeed in putting the golden bit into the mouth of Pegasus, the winged horse would be submissive, and would own 
Bellerophon for his master [12, p. 226]”. Несподівана суб’єктність Пегаса, підкреслена дієсловом “own” з його конотацією 
«привласнювати», імплікує можливість двосторонньої ініціативи та пом’якшує модель майбутнього домінування Белле-
рофонта. Характер відносин Беллерофонта і Пегаса, враховуючи запропоновану Л. Гінсберг інтерпретацію “golden bit” як 
«каблучки, що скріплює шлюбний контракт», та високу частотність використання у тексті інформаційно-насиченої лексеми 
“master”, відтворює дві основні проблеми, широко дискутовані у довоєнному суспільстві: відносини «чоловік-жінка» і ра-
бовласницькі зв’язки [10, p. 261].

Оскільки, за Н. Готорном, капітуляція Пегаса має перетворитися на його благо (“… he was glad at heart after so many 
lonely centuries, to have found a companion and a master [12, p. 234]”), сцену повернення Пегаса до господаря Л. Гінсберг вва-
жає етапом трансформації класичної легенди у міф про «добровільного полоненого» (“willing captive”) – образ, що поєднує 
дискурс «Книги див» з біографією «Життя Франкліна Пірса» (“Life of Franklin Pierce”), надрукованою Н. Готорном 1852 
року, в період передвиборної агітації. Подібно до інших письменників, котрі спочатку прагнули уникнути участі в політич-
ному житті держави, а потім, через побоювання вірогідного розколу нації, почали «оспівувати цінності рабовласницької 
системи [10, p. 256]», Н. Готорн висуває на захист південного конформізму Ф. Пірса концепцію провіденційної єдності кра-
їни [13]. Готорнівська романтизація залежності резонує з точкою зору південного апологета Дж. Фіцх’ю (George Fitzhugh), 
проголошеною у статті «Рабовласництво виправдане…» (“Slavery Justified, by a Southerner”, 1850): «Чоловік любить своїх 
дітей, оскільки вони слабкі, безпорадні та залежні; він любить свою дружину з тієї ж причини. Коли діти виростають і 
утверджують незалежність, він схильний переносити свою прихильність на онуків. Він припиняє кохати дружину, коли вона 
стає маскулінною і бунтівною; але раби завжди залежні і ніколи не конкурують з господарем. Відповідно, хоча чоловіки 
часто конфліктують з дружиною та дітьми, неможливо знайти того, хто б не любив своїх рабів, або ж відшукати раба, не-
прихильного до хазяїна [Цит. за: 10, p. 263]».

Відтак, семантичними корелятами концепту «любов» є фемінність та дитячість – якості, суголосні природі Пегаса та 
Примули, і тому ідеал “willing captive” набуває сутності аналогу щасливого шлюбу. Емоційна реакція Примули на міф сим-
волізує остаточну стадію переходу: від золотого періоду дитинства з його архетипною функцією порятунку (Мері Золотко) 
– через амбівалентність підліткового розуміння дорослішання (випробування Пандори містичною скринькою) – до стану 
«сентиментальної героїні вікторіанської доби, свідомої своєї подружньої перспективи [10, p. 264]». У такому тлумаченні 
фемінності, переконує Л. Гінсберг, наявні й елементи автобіографічної міфопоетики, особливо зважаючи на те, що віковий 
інтервал між Юстасом та Примулою ідентичний відмінності у віці між Н. Готорном та його дружиною (п’ять років), а лек-
сема “dove”, вживана на позначення Пегаса, є типовою формою звертання письменника при листуванні з Софією: «Голубка 
моя повинна слідувати моїм рекомендаціям і виконувати мої прохання. Чи не надто я самовпевнений, кажучи таке? Чи не 
чинитимеш ти опору? О, ні; адже я маю цю владу тільки тому, що кохаю тебе. Моє кохання дає мені право, а твоє – дозвіл 
[Цит. за: 10, p. 266]». Тотожність позицій Беллерофонта, Юстаса й Готорна, є, власне, відповіддю письменника на сутність 
феміністичного руху, згідно з ідеями якого, акумульованими у «Декларації переконань» (“The Declaration of Sentiments”, 
1848), вся історія людства представлена постійною тиранією чоловіка щодо жінки [15, p. 70-71]. 

Однак Готорнове “dove” не передбачає абсолютної залежності; це потужний троп, котрий радше символізує постійну 
напругу між свободою (ідея польоту) та прирученістю (пташка у клітці), і ступінь цієї свободи (інакше кажучи, «наскільки 
полон є добровільним?») ставав об’єктом жорстких дебатів у середині XIX століття.
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Через співвідношення варіантів художньої репрезентації образу “caged bird” Л. Гінсберг доводить принципову відмін-
ність у його тлумаченні дитячою літературою та дискурсом, орієнтованим на дорослого читача.

У 1848 році популярний підручник з читання “McGuffey’s Eclectic Reader” (за словами Д. Девіса, кількість розповсю-
джуваних екземплярів давала змогу “McGuffey” конкурувати з батьківським авторитетом у моделюванні моральних стан-
дартів американської молоді [10, p. 271]) публікує низку уроків, в яких, зокрема, окреслено тему етичності утримання 
вільної істоти у клітці.

Урок № 23 репрезентує історію маленького Джеймса, котрий, за порадою сестри, вирішив відпустити знайдену на землі 
пташку, оскільки «самі ми б не схотіли бути утримуваними в клітці [Цит. за: 10, p. 271]». На ілюстрації до уроку зафіксо-
вано момент визволення. Хлопчик припав на коліно за відчиненими дверцятами клітки, спостерігаючи вільний політ птаха 
у небі. 

Таким чином, ідея свободи та неможливості її порушення абсолютизується; це контрастує і з відповідним епізодом у 
«Химері», і з візуалізацією символу у “Graham’s Magazine” – виданні, розрахованому на дорослу аудиторію. 

У липні 1852 року, майже одночасно з виходом їдкої сатири Ф. Дугласа «Що для раба 4 липня?» (“What to the Slave is the 
Fourth of July?”), “Graham’s Magazine” пропонує читачам власну версію історії птаха. Атрибути «відчинена клітка – пташка 
– хлопчик» утворюють на новій гравюрі якісно відмінну етичну комбінацію. Дитина відтепер посідає центральне місце на 
малюнку і проміжне між кліткою та птахом; пташка тулиться до дитячої долоні, «ніби повертаючи хлопчикові його при-
страсний і гіпнотизуючий погляд [10, p. 269]». Гравюра називається “Willing Captive”, і вона є вагомим фрагментом ланцюга 
«Беллерофонт – Пегас», «Юстас – Примула», де за зовнішньо привабливою діалектикою стосунків приховано потужну со-
ціальну і політичну алюзію [10, p. 271].

Полярність оприявлення символу “caged bird” у виданнях “Graham’s Magazine” та “Eclectic Reader” базується, таким 
чином, на можливостях читацької буквальної чи метафоричної рецепції. Поєднуючи обидва підходи, розроблена у збірці 
«Книга див» новітня міфологія Н. Готорна охоплювала широку читацьку аудиторію і ставала суттєвим засобом протидії все 
виразнішим антипатріархальним тенденціям. Втім, попри акцентовану Н. Готорном загрозу національної дезінтеграції, рух 
суспільства у напрямку Громадянської війни коригуватиме, у тому числі і засобами дитячої літератури, процес вростання 
античної «інакшості» у фундамент «свого». 
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ  
СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ ДИСКУРСУ «СПІВБЕСІДА ПРИ ПРИЙОМІ НА РОБОТУ»

Статтю присвячено актуальній проблемі – аналізу реалізації комунікативних стратегій мінімізації комунікативного дис-
онансу на матеріалі співбесіди міжкультурного рівня. Виокремлено новий різновид інституційного дискурсу – сучасний німецько- 
та шведськомовний дискурс «співбесіда при прийомі на роботу», аналіз якого здійснено крізь призму німецько- та шведськомовної 
лінгвокультури. Простежено національно-культурну специфіку вищезазначеного дискурсу, розкрито його інституційну природу 
та виявлено дискурсотвірні компоненти (хронотоп, домінування агента дискурсу, ритуалізований характер спілкування), які обу-
мовлюють низку комунікативних стратегій, котрі реалізуються в ситуації співбесіди при прийомі на роботу під час спілкування 
між інтерв’юером і потенційним пошукачем. У статті визначено стратегії мінімізації комунікативного дисонансу – стратегію 
зменшення категоричності, стратегію запиту інформації, стратегію прагнення конструктивної співпраці, спираючись на цілий 
спектр обраних комунікативних тактик – тактику мітігації, тактику скромності, тактику «дипломатичного» заперечення, 
тактику дистанціювання і підтримки контакту, тактику компромісу і консенсусу, тактику завуальованої брехні, що використо-
вуються в німецько- та шведськомовному дискурсі «співбесіда при прийомі на роботу» та сприяють досягненню комунікативної 
мети, яку ставлять перед собою працівники спеціалізованої інституції та кандидат. Особливу увагу приділено стрестехнологі-
ям: проаналізовано специфічні прийоми інтерв’ювання (різного типу запитання, імітацію мовчання). В основі всіх цих прийомів 
лежить вербально виражена чи імпліцитна провокація, яка дає змогу продіагностувати стресостійкість потенційного пошукача 
саме в нестандартних ситуаціях співбесіди. Особливості національно маркованої поведінки носіїв мови зумовлено національно-
культурною специфікою дискурсу «співбесіда при прийомі на роботу».

Ключові слова: інституційний дискурс, дискурс «співбесіда при прийомі на роботу», комунікативні стратегії і тактики.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ДИСКУРСА «СОБЕСЕДОВАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РОБОТУ»

Статья посвящена актуальной проблеме – анализу реализации коммуникативных стратегий минимизации коммуникативно-
го диссонанса на материале собеседований межкультурного уровня. Выделена новая разновидность институционального дискур-
са – современный немецко- и шведскоязычный дискурс «собеседование при приеме на работу», анализ которого осуществляется 
сквозь призму немецко- и шведскоязычной лингвокультуры. Прослеживается национально-культурная специфика вышеуказанного 
дискурса, раскрыта его институциональная природа и выявлены дискурсообразующие компоненты, к которым принадлежат 
хронотоп, доминирование агента дискурса, ритуальный характер общения, которые и предопределяют вереницу коммуника-
тивных стратегий, что реализуются в ситуации собеседования при приеме на работу во время общения между интервьюэром 
и потенциальным претендентом. В статье обозначены стратегии минимизации коммуникативного диссонанса – стратегию 
уменьшения категоричности, стратегию запроса информации, стратегию стремления коструктивного сотрудничества, кото-
рые опираются на целый спектр выбранных коммуникативных тактик – тактику митигации, тактику скромности, тактику 
дипломатического возражения, тактику дистанциирования и поддержки контакта, тактику компромисса и консенсуса, так-
тику завуалированной лжи. Они используются в немецко- и шведскоязычном дискурсе «собеседование при приеме на работу» и 
способствуют достижению коммуникативной цели. Особое внимание отводится стресс-технологиям: проанализированы специ-
фические приемы интервьюирования (разные типы вопросов, имитация молчания). В основе всех этих приемов, которые позволя-
ют продиагностировать стрессостойкость потенциального претендента именно в нестандартных ситуациях собеседования, 
лежит вербально-выраженная или имплицитная провокация. Особенности национально маркированного поведения носителей 
языка обусловлены национально-культурной спецификой дискурса.
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NATIONAL AND CULTURAL PECULARITIES  
OF STRATEGIC PROGRAM REALIZATION OF «JOB INTERVIEW» DISCOURSE

The article is devoted to the relevant issue – the analysis of how communicative strategies aimed at minimization of communicative 
dissonance are implemented in discourse on the material of job interview on intercultural level. A new type of institutional discourse is 
singled out – the modern German- and Swedish-language «Job interview» discourse. Its analysis is provided on the basis of traditions and 
peculiarities of the German- and Swedish-language linguoculture. The article presents research on the linguocultural peculiarities of this 
discourse type, reveals its institutional nature and discourse components. Among such components belong the chronotope, discourse agent’s 
domination, ritualized character of communication, which demand a set of communicative strategies implemented during job interview 
between the interviewer and the eventual jobseeker. In this research, a number of strategies for minimization of communicative dissonance 
are singled out: strategy of categoricity decrease, strategy of query for information, strategy of pursuit for successful cooperation. The 
strategies mentioned above are based on the wide range of chosen communicative tactics – mitigation tactics, tactics of modesty, tactics of 
«diplomatic» denial, tactics of maintaining distance and contact at the same time, tactics of compromise and tactics of veiled lie. They are 
used in the German- and Swedish-language «job interview» discourse and help its participants (institutional representative and the job-
seeker) achieve their planned communicative aims. Special attention is drawn to stress technologies. Specific job interview techniques are 
analyzed: among them are different types of questions and imitation of silence. The mentioned techniques include the elements of verbal or 
implicit provocation, which in its turn enables to assess stress tolerance of the jobseeker by means of creating unexpected situations during 
job interviews. The behavior of the job interview participants is both influenced by intrinsic features of the «job interview» discourse and 
supported by their linguocultural traditions.

Key words: institutional discourse, «job interview» discourse, communicative strategies and tactics.

У центрі уваги лінгвістики останніх років перебувають дослідження, зорієнтовані на виявлення специфіки комуніка-
тивної поведінки репрезентантів «лінгвоактивних» професій в межах різних типів інституційного дискурсу, що пов’язано 
з потребою розвивати дискурсну компетенцію (майбутніх) спеціалістів, яка містить у собі знання різних типів дискурсів 
та вміння їх створювати і розуміти. Під час осмислення процесів взаємодії співрозмовників в дискурсному просторі на 
перший план виходить стратегічний підхід до аналізу міжпрофесійної комунікації з урахуванням національно-специфічних 
культурно-ментальних категорій.

Запропоновану статтю присвячено дослідженню комунікативних стратегій мінімізації комунікативного дисонансу, які 
необхідно ураховувати під час співбесіди при прийомі на роботу. Однак зауважимо, що «співбесіда при прийомі на роботу» 
як різновид інституційного дискурсу трактується нами, услід за Т. А. Пастернак, як «складне структуроване комунікативне 
явище, що має діалогізовану форму, відбувається в межах спеціалізованої інституції [...] між працівником цієї інституції [...] 
та кандидатом [...], опосередковане екстралінгвальними факторами, і якому притаманні динамічність, поліінституційність, 
гібридність, наявність попередніх та прокурсивних жанрів, а також варіативність рольових відносин та театралізований 
характер» [2, с. 7-8]. Нашу увагу зосереджено на дискурсі в конкретній ситуації міжкультурної взаємодії.

Важливо відзначити, що у вітчизняних і закордонних дискурсних дослідженнях уже здійснювався опис прагмалінг-
вістичних особливостей дискурсу співбесіди при прийомі на роботу [1;2]. На матеріалі англомовних навчальних текстів 
встановлено комунікативні стратегії і тактики суб’єктів інтерв’ю [2]. Заслуговує на увагу праця Ю. В. Агєєвої, у якій про-
аналізовано міжпрофесійний характер рекрутингового дискурсу – дискурсу рекрутера (професіонала зі сфери рекрутинга) і 
пошукача (репрезента інших інституційних сфер) [1]. 

У нашій статті, у якій інтерес становлять учасники дискурсу як репрезентанти німецького і шведського національно-
культурного співтовариства, увагу сфокусуємо на національно-лінгвокультурній специфіці дискурса «співбесіда при прийо-
мі на роботу», яка визначає особливості національно-мовної свідомості, національно-маркованої комунікативної поведінки 
носіїв мови.

Об’єктом лінгвістичного дослідження з позицій дискурс-аналіза виступає сучасний німецько- та шведськомов-
ний дискурс «співбесіда при прийомі на роботу» («Vorstellungs- / Bewerbungsgespräch, Jobinterview, Anställningsintervju, 
Arbetsintervju»). Вияв і опис комунікативних стратегій і тактик припускає роботу з «живим» мовним матеріалом, тобто з 
реальними комунікативними актами в їхніх вербальних і невербальних проявах. Емпіричною базою для дослідження послу-
гували шість телепрограм за 2017 р. «Das Vorstellungsgespräch» телеканалу «VOX», де кандидати проходили справжні спів-
бесіди (03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 07.11) та навчальні німецькомовні тексти сайту karrierebibel.de, а також навчальні 
шведськомовні тексти і стенограми аудіозаписів підручника «Svenska i Fokus» [4, с. 163-169], [5, c. 157-159] й дистанційний 
онлайн курс (www.svenska-online.se).

Мета статті – виявити репертуар комунікативних тактик мінімізації комунікативного дисонансу дискурсу «співбесіда 
при прийомі на роботу» та засобів їхньої реалізації. Дискурсотвірними компонентами, які визначають інституційний статус, 
є: взаємовигідна мета комунікації (закриття вакансії); специфічні учасники – репрезентанти різних корпоративних культур 
– спеціаліст по пошуку і підбору персонала (Personaler, Rekruter, Personalchef, Headhunter, rekryteringschef, arbetsgivare) і 
пошукач (Bewerber, arbetssökare, arbetstagare); особливий хронотоп – час та місце зумовлено типами співбесід (Assessment 
Center; Bewerbungsgespräch per Video; Telefoninterview, telefonintervju; Zweites Vorstellungsgespräch; Anruf vom Headhunter; 
Outplacement Beratung); ритуалізований характер та наявність комунікативних стратегій.

Вплив статусно-рольових позицій учасників дискурсу на вибір стратегічної програми забезпечує домінування праців-
ника відділу кадрів чи агенції з працевлаштування як активного комуніканта. Але лише завдяки гармонійному узгодженню 
різноманітних тактик, інтерв’юер і пошукач здобувають потрібний результат. Саме макроінтенція учасників дискурсу ви-
значає стратегію мінімізації комунікативного дисонансу – перемовини про потенційне «співробітництво». Учасники спів-
бесіди – толерантні комунікативні особистості (термін І. І. Просвіркіної) – учасники толерантного комунікативного акту, 
реально діючі, здатні застосувати під час мовленнєвого акту спілкування вербальні та невербальні засоби, які дають змогу 
порозумітися учасникам дискурсу «співбесіда при прийомі на роботу». Типовим для німецької та шведської лінгвокультур є 
усвідомлений контроль емоцій, що пов’язано зі стратегіями мінімізації комунікативного дисонансу: стратегією зменшення 
категоричності, стратегією запиту інформації та стратегією прагнення конструктивної співпраці.
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Стратегія зменшення категоричності реалізується через низку тактик, насамперед, мітігації (висловлення невпевненос-
ті). Претендент на посаду може навмисно намагатися зменшити впевненість у власному висловлюванні, зокрема, через 
уживання таких мовних засобів: Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, meinten Sie...? Ich würde es 
eher so sehen, dass... Jag är inte säker men... Jag skulle vilja... Det är inte så lätt att säga... Hmmm, mina förväntningar är kanske...

Тактика скромності (обережна оцінка) передається через етикетне прохання про дозвіл на висловлення думки чи дію: 
Sie wollen mich wohl aus dem Konzept bringen? Lassen Sie mich Ihnen das noch mal erklären... Wäre es möglich, meinen künftigen 
Arbeitsplatz zu besichtigen? Men går det bra att ringa om jag kommer på något?

На непряме запитання інтерв’юера (Bitte schildern Sie aus Ihrer Arbeitswelt eine Konfliktsituation und wie Sie damit 
umgegangen sind.) кандидат доречно перепитує (Was genau meinen Sie jetzt mit Konfliktsituation – mit einem Vorgesetzten? 
Einem Kunden oder unter Kollegen?) і повідомляє важливу, на його думку, інформацію про конфліктну ситуацію за участю по-
переднього керівника (In Ordnung. Also zu meinem Chef hatte ich ein gutes Verhältnis. Klar, auch der hat manchmal Stress gehabt, 
aber grundsätzlich hat der seine Mitarbeiter fair behandelt, man konnte immer mit ihm reden.)

Тактика «дипломатичного» заперечення допомагає зберегти претенденту своє «обличчя» (Ich denke, dass das nichts mit 
dem Job zu tun hat.), залучаючи рекрутера до ймовірної співпраці: Das ist Ihre Ansicht, man es aber auch so sehen: … Da sind 
Sie wohl falsch informiert worden. Ich verstehe Ihre Ansicht, bin aber der Meinung...

Стратегія запиту інформації реалізується через тактики дистанціювання і підтримки контакту. Тактика дистанціювання 
базується відповідно до німецької і шведської моделі спілкування між учасниками співбесіди на ключовому понятті ні-
мецького та шведського менталітету Privatleben / Privatliv. Німецькі та шведські інтерв’юери ухиляються від запитань про 
партнера, наміри щодо одруження, планування сім’ї, релігію, партійну приналежність, сексуальні нахили, приватне життя, 
а претенденти – про зарплату.

Розглянемо наступну тактику – тактику підтримки контакту. Говорячи про національно-культурну специфіку дискурсу 
«співбесіда при прийомі на роботу» не можна залишити поза увагою дискурсні конвенції в різних лінгвокультурах. Напри-
клад, німецькі інтерв’юери нерідко розпочинають співбесіду з так званого «small talk», тобто розмовою про погоду, чемпі-
онат світу з футболу тощо. Шведські роботодавці оцінюють цю мовленнєву поведінку німців як неприпустиму в структурі 
нашого дискурсу. Шведи, у свою чергу, розпочинають співбесіду з кави чи чаю: R: -Hej och välkommen // Jag heter Angelo 
Bazzio // A: – Hej / Lea // Tack för att jag fick komma // R: – Vi kan gå in på mitt kontor // Vill du ha en kopp kaffe? A: – Ja / tack // 
Med mjölk om det finns // R: -Ehh / Visst // Det står ett paket i kylen // Jaha / Lea //. Kan du berätta lite om dig själv? Типова швед-
ська реалія «fika», тобто коротка перерва для відпочинку чи бесіди за чашечкою кави, є типовим початком співбесіди, який 
демонструє повагу та зацікавленість роботодавця.

Німецькою та шведською лінгвокультурною особливістю є висловлення подяки під час співбесіди: Vielen Dank, dass Sie 
sich die Zeit für mich genommen haben. Однак шведську співбесіду характеризує більша кількість подяк. У діалозі вище пошу-
кувач дякує за запрошення та за каву. Наприкінці співбесіди її учасники також дякуватимуть один одному декілька раз: R:- 
Då tackar jag för att du kom // Det var trevligt att få träffa dig //A: – Tack för att jag fick komma //R: – Nej / det är jag som ska tacka.

Національно-маркованими в дискурсній діяльності мовної особистості є, поряд з вербальними, також невербальні і па-
равербальні елементи: колір та фасон одягу, просторова організація, комфортна дистанція в спілкуванні між претендентом 
та рекрутером, наприклад, обов’язкове рукопотискання в Німеччині та збереження особистого простору в Швеції.

Закінчення співбесіди у шведській лінгвокультурі відбувається, як уже ми зазначали, із великою кількістю взаємних 
подяк, а також встановленням роботодавцем чіткого терміну відповіді щодо прийняття рішення про працевлаштування: R: 
– Då tackar jag för att du kom // Det var trevligt att få träffa dig //A: – Tack för att jag fick komma // R: – Nej / det är jag som ska 
tacka // Vi hör av oss om två veckor //A: – Hej då! R: – Hej då!

У німецькому дискурсі кандидати отримують згоду чи відмову через декілька днів, відмову фірма обгрунтовує на 
кшталт: Es tut uns sehr leid... Ein anderer Kandidat war besser qualifiziert.

Під час співбесіди претенденти відповідають на різні типи запитань інтерв’юера (Analogie-Fragen, Fangfragen, 
Trichterfragen, Provokationen, Brainteaser), навіть, якщо вони є так званими стрес-запитаннями, мета яких з’ясувати моти-
вацію, (професійні) цілі, компетенцію вирішувати проблему, креативність, логіку претендента. Наприклад: Welche Frage 
möchten Sie nicht gestellt bekommen? Wie mache ich mich in Ihren Augen als Interviewer? (Analogie-Fragen); Was mochten 
Sie an Ihrem bisherigen Job am wenigstens? Was kann Ihnen diese Position bieten, das Ihre bisherige nicht kann? (Fangfragen); 
Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem letzten Projekt, das Sie geleitet haben? Welche Probleme gab es? Wie haben Sie diese gelöst? 
(Trichterfragen); So viele Praktika – und trotzdem hat man Sie nie übernommen? Har du lätt för att lära dig nya saker? Kan du ta 
kritik? (Provokationen); Wie schwer ist Berlin? Varför ska vi anställa just dig? (Brainteaser).

Таким чином інтерв’юер «бореться» з підготовленими соціально-бажаними відповідями. Адже діагностика стресостій-
кості претендента здійснюється в нестандартних ситуаціях, наприклад, в телепередачі від 17.10.2017 року, в якій шукали 
працівника для найбільшого зоопарку рептилій Німеччини було розміщено змію на столі під час співбесіди з метою перевір-
ки реакції претендента; а в передачі від 24.11.2017 р. роботодавці просять претендента вирішити складне завдання – обрати 
найвдаліший маршрут, при цьому спеціалісти кадрів вимагали швидкої реакції. Отож попит на стресостійкого працівника 
зростає з кожним роком.

Прихованим запитанням може бути також мовчання: Was machen Sie jetzt? Коли інтерв’юер мовчить, то для претендента 
також найкраще замовчати і тримати паузу, не нервуючи при цьому. Рятує ситуацію зворотне запитання кандидата: Falls Sie 
dazu nichts mehr interessiert: Ich hätte auch noch ein paar eigene Fragen... Десять хвилин, як правило, приділяють зворотним 
запитанням, на кшталт: Wie viele Vorgänger gab es? R: – Har du några frågor om oss? A: – Ja / hur många kunder har ni? R: – Vi 
har ett tiotal kunder både i Sverige och utanför Sverige // Men vi behöver växa / och vi har tappat några kunder // A: – Jag läste på 
er hemsida att ni är fem anställda //R: – Ja / det stämmer / men vi har en del projektanställda också // A: – Men det här jobber gäller 
väl en fast anställning? R: – Ja, men vi har alltid en provanställning på sex månader först // Har du några fler frågor?

Отже, стрес-технології містять не лише імпліцитну провокацію, а й вербальну (перебивання, неочікуванні запитання, 
перевірка на уважність, пастки і провокації, імітація нерозуміння). Під час співбесіди претенденту потрібно мінімізувати 
когнітивний дисонанс, уникати відхилень від теми та регресії. 
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Наведемо типові запитання інтерв’юера під час співбесіди:
– на початку співбесіди для отримання першого враження про кандидата і визначення подальшого ходу інтерв’ю: Warum 

sollen wir Sie einstellen? Warum möchten Sie diesen Job? Varför har du sökt det här jobbet? R: – Kan du berätta lite om dig själv? 
A: – Jag är 27 år // För tre månader sedan så slutade jag min utbildning på högskolan och i snart sex månader har jag jobbat extra 
på en bank.

– запитання для уточнення мотивації: Wie motivieren Sie sich? Welches Ziel verfolgen Sie mit diesem Job? Warum haben Sie 
noch keine neue Stelle gefunden? Was wissen Sie über unser Unternehmen? 

– особистісні запитання дають змогу встановити основні невикористані резерви кандидата і те, наскільки кандидат реа-
лістично себе оцінює: Was war die wichtigste Lektion Ihres Studiums? Was sind Ihre Stärken? Nennen Sie bitte drei negative Dinge, 
die Ihr ehemaliger Chef über Sie sagen würde. (на визначення самооцінки претендента) Wovor haben Sie am meisten Angst? 
Kann du beskriva dina starka sidor? Vad gör du på fritiden? Рекомендовані відповіді: Mina starka sidor är…Mina svaga sidor 
är…Jag vill lära mig…Jag är nyfiken på…Jag blir lycklig när…Jag är intresserad av… R: – Kan du några fler språk än engelska? 
A: – Ja / jag pratar danska eftersom min pappa är från Danmark och en del tyska.

– стосовно професійної діяльності: Wie würden Sie Ihren Arbeitsstil beschreiben? Was trifft mehr auf Sie zu: Sie sind Detail 
orientiert – Sie sind visionär? In Ihrem Blog beschreiben Sie, dass Sie es hassen mit Kollegen zusammen zu arbeiten, die nicht 
einmal Ihre Muttersprache richtig sprechen. Wie schätzen Sie Ihre interkulturelle Kompetenz ein? Hur fungerar du i grupp? R: – 
Vad arbetar du med på banken? A: – Jag jobbar i kundtjänst //R: – Fungerar det bra? A: – Ja / det tycker jag // R: – Varför har det 
fungerat bra? A: – Jag har väldigt lätt för att prata med folk och sätta mig in i deras problem.

Стратегія прагнення конструктивної співпраці реалізується за допомогою тактики компромісу і консенсусу: Ich finde es 
schwer, mich in einer der beiden Kategorien wiederzufinden. Natürlich kann ich meine Meinung vertreten und auch stur sein, wenn 
ich eine Idee verteidige, die ich für richtig halte. Auf der anderen Seite finde ich aber auch einen Konsens und Kompromisse wichtig, 
wenn diese zum bestmöglichen Ergebnis führen. Або: Bitte respektieren Sie, dass ich dazu nichts sagen kann.

Популярними є соціально-бажані відповіді – відповіді, на які роботодавці очікують, тобто йдеться про тактику завуальо-
ваної брехні. Наявність мотивації – один із головних критеріїв відбору потрібного кандидата. Адекватний пошукач знає про 
це, тому обов’язково включає в свою стратегічну лінію мотивацію на кшталт: Hier steckt so viel Potenzial im Unternehmen; 
dieser Job wäre einfach eine tolle Herausforderung, der ich mich nur allzu gerne stellen würde. Мотивацією для нового місця 
роботи не може бути невдоволення шефом чи колегами, оплатою (Ich will doch einfach nur raus aus meinem aktuellen Job. Bloß 
weg, weg, weg! Weil der Chef ein unerträglicher Choleriker ist, das Team aus lauter Querulanten besteht, die Bezahlung mies ist und 
die Aufgaben sterbenslangweilig sind.) Об’єктивна інформація може мати погані наслідки, оскільки пошукач, який щиро по-
відомляє про себе, демонструє занижену мотивацію: R:- Jag förstod av ditt personliga brev att du inte tycker att jobba på banken 
är inte något du vill göra i framtiden // A:- Nej / jag vill utvecklas och få använda vad jag har lärt mig på högskolan.

Якщо претендент хоче збільшити свої шанси і отримати роботу, то слід обирати собі хобі та інтереси як у прикладі: 
Privat gehe ich am liebsten surfen, lese viel und grille sehr gerne mit meinen Freunden. Fernsehen? Pah, da kommt doch nur 
Unsinn! Ich schaue wirklich ganz wenig fern. Fritiden använder jag mest till studier eller till att motionera. Jag håller just nu på att 
ta körkort och jag beräknar vara klar med detta om två veckor. Jag motionerar.

Альтернативою на запитання про слабкі сторони є трансформація-віповідь претендента «Meine einzige Schwäche ist, dass 
ich zu viel arbeite.» R: – Har du stor erfarenhet av att jobba i grupp // A: – Nej / inte av att jobba i grupp men av många grupparbeten 
i skolan // R:- Vilken roll hade du i gruppen då //A: – Det var alltid jag som fick komma med nya idéer och förslag på hur vi skulle 
jobba och lösa uppgifterna.

Опцією на улюблене запитання інтерв’юера «Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?» є «Mein Ziel wäre es, in dieser Zeit in die 
Rolle des Teamleiters hineinzuwachsen. Aber ich weiß, dass ich dafür viel harte Arbeit investieren muss.». R:- Vad tror du att du gör 
om fem år? A: – Jag skulle gärna ville jobba utomlands. Helst i stor stad. Але в жодному разі не відповідь: Ach, am liebsten würde 
ich es mir in dem Sachbearbeiter-Job für die nächsten 20 Jahre gemütlich einrichten.

Тактика (само)реклами вказує на низку «(само)презентуючих» вербальних дій. Кандидати займаються самовихвалян-
ням, говорять про свої здібності й позитивний досвід, перераховують виключно власні заслуги: Meine Erfolge sprechen für 
sich. Außerdem kann ich das… und das… und das… Das kann ich perfekt. Mehr Erfahrungen auf diesem Gebiet bietet Ihnen keiner. 
Ich mache alles für Sie. Das ist mein absoluter Traumjob. Som person är jag mycket stresstålig, utåtriktad, lyhörd och har alltid varit 
målmedveten. Jag har alltid tyckt om att prata och lyssna på människor. [4]. R: – Hur tror du att dina vänner skulle beskriva dig? 
A: – Hmm / kanske som öppen / flexibel / social.

Однак остаточні рішення роботодавці приймають з огляду на володіння претендента навичками правильної і адекватної 
самореклами, демонстрації професійної гідності: Jag kan lyssna på andras argument även om jag inter håller med. Jag kommer 
alltid i tid. Jag kan lösa problem. Jag kan hålla ordning. Jag kan stötta och hjälpa andra människor. Jag kan samarbeta med all 
manniskor. [4].

І навпаки реклама установи, шефа, колективу є досить ефективною, оскільки це – відкритий позитив: Mein letzter Chef 
war total in Ordnung, über den kann ich nichts Schlechtes sagen. Mit meinen Kollegen habe ich mich immer super verstanden. R: 
– Vad arbetar du med på banken? A: – Jag jobbar i kundtjänst // R- Fungerar det bra? A: – Ja, det tycker jag // R: – Varför har det 
fungerat bra?

Правильно реалізована тактика самокритики також працює на саморекламу, коли пошукач дає собі досить критичну 
оцінку, але грамотно підводить до того, що зараз все змінилося чи ще зміниться в кращий бік: In Diskussionen fällt es mir 
manchmal schwer, mich durchzusetzen, aber ich arbeite daran, meine Meinung deutlicher zu vertreten. Необхідність надання не-
гативної інформації про себе балансується позитивною інформацією про себе. Можна навести приклади, коли кандидати 
практично віртуозно реалізують цю тактику, переводячи мінуси в плюси: Meine einzige Schwäche ist, dass ich zu viel arbeite.

«Правильні» пошукачі вибирають позитивні якості, необхідні для посади, а відповідь «Ich bewerbe mich hier, bin aber 
teamunfähig, überhaupt nicht belastbar, fürchterlich unkreativ und motiviert sowieso schon gar nicht...» замовчують. Наведемо ще 
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один приклад: Som person är jag mycket stresstålig, utåtriktad, lyhörd och har alltid varit målmedveten. Jag har alltid tyckt om att 
prata och lyssna på människor. [4].

Загальноприйнятим правилом ведення офіційних діалогів у шведському лінгвокультурному середовищі є повага до осо-
бистого часу та простору. Тому вважається ввічливим, в першу чергу, контактувати за допомогою електронної пошти, і 
лише у випадку необхідності – допомогою телефонних дзвінків. Вважається, що дзвінок може потурбувати людину у не-
підходящий момент, а прохання прийняти рішення швидко у телефонній розмові є психологічним тиском. Крім того, листи 
електронної пошти є своєрідним документом та підтвердженням діалогу, на відміну від телефонної розмови: R:- Har du 
några fler frågor? A: – Nej / inte just nu // Men går det bra att ringa om jag kommer på något? R: – Ja / jag kan vara lite svår att nå 
per telefon / men du kan gärna mejla dina frågor //A: – Ok / det kan jag göra.

Отже, комунікативна значима поведінка кандидата й інтерв’юера зумовлена приналежністю до певної соціокультурної і 
мовної спільноти, а стратегія є вектором прояву мовної особистості в конкретній ситуації спілкування. Стратегії мінімізації 
комунікативного диссонансу, які реалізуються в дискурсі «співбесіда при прийомі на роботу» за допомогою великого арсе-
налу тактик, є надзвичайно важливими для комунікації в німецько- та шведськомовній культурі.

Перспективи подальших наукових пошуків із дослідженої проблематики можуть бути пов’язані з трансфером страте-
гічної програми на контексти інших культурно-мовних спільнот на матеріалі інших інституційних дискурсів.
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КРИТЕРІЇ ОПИСУ ТВАРИН У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПУТІВНИКАХ ПО ЗООПАРКУ  
(КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ)

Стаття присвячена аналізу критеріїв опису тварин у текстах жанру «путівник по зоопарку» за параметром тематичного 
розгортання (об’єктом дослідження є німецькомовні путівники зоопарків Берліна 1889, Лейпцига 1883 та Відня 1875). Обґрунто-
вується необхідність та актуальність емпіричних досліджень з лінгвістики тексту, особливо для малодосліджених жанрів, до 
яких належать путівники по зоопарку. Текст путівників по зоопарку має дескриптивну стратегію тематичного розгортання та 
містить опис тварин за певними критеріями, частотність використання яких різниться залежно від путівника. 

Ключові слова: путівник по зоопарку, критерії опису, дескриптивна стратегія тематичного розгортання, кількісний аналіз, 
емпіричні дослідження.

Гаман Ирина Анатольевна,
старший преподаватель кафедры теории, практики и перевода немецкого языка,

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имені Игоря Сикорского»

КРИТЕРИИ ОПИСАНИЯ ЖИВОТНЫХ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПУТЕВОДИТЕЛЯХ  
ПО ЗООПАРКУ (КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ)

Статья посвящена анализу критериев описания животных относительно параметра тематического развертывания в тек-
стах жанра «путеводитель по зоопарку» (объектом исследования являются немецкоязычные путеводители зоопарков Берли-
на 1889, Лейпцига 1883 и Вены 1875). Обосновывается необходимость и актуальность эмпирических исследований в области 
лингвистики текста, в особенности для малоисследованных жанров, к которым относятся путеводители по зоопарку. Текст 
путеводителей по зоопарку имеет дескриптивную стратегию тематического развертывания и содержит описание животных 
по определенным критериям, частотность использования которых отличается в зависимости от путеводителя. 
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DESCRIPTION CRITERIA OF ANIMALS IN THE GERMAN ZOO GUIDES (FREQUNCY ANALYSIS)

The article examines description criteria of animals after strategy of theme development for the genre “zoo guide” (object of analysis 
are German zoo guides of the Berlin 1889, Leipzig 1883 and Vienna 1875 zoos). The reasons for necessity and relevance of empirical studies 
in the text linguistics are given, especially for poorly researched genres as zoo guides. The structure of the text is the result of the theme de-
velopment: depending on the principle of information presentation and the imposition of various structural-thematic elements the coherent 
text can be formed. The main text of zoo guides has descriptive strategy of theme development and includes the description of animals ac-
cording to the certain criteria, which has different frequency of use in the zoo guides studied. The main criteria are appearance, distribution, 
way of life, adaptability, food, reproduction, extension status (rarity) of the species. The criteria appearance and distribution are obligatory 
almost for all species, they are left out only for indigenous or well-known species. The Vienna’s zoo guide has the most detailed description 
and the highest indicators of the criteria of the animal life outside the zoo. The Berlin’s zoo guide contains the greatest number of species, 
uses elliptical sentences and points out the patrons of the zoo. 

Key words: zoo guide, description criteria, descriptive strategy of theme development, frequency analysis, empirical research

Постановка проблеми. У повсякденному житті людина постійно має справу з текстами різного роду й уміння іденти-
фікувати окремий текст як представника певного жанру є необхідним складником жанрової компетентності і ґрунтується 
на виокремленні текстових ознак, спільних для інших представників жанру. Процес ідентифікації тексту відбувається авто-
матично, адже в більшості випадків вирішальним фактором виступає комунікативна ситуація, в якій використовується текст. 
Зважаючи на те, що аналіз текстів з урахуванням екстралінгвальних чинників є досить актуальним у мовознавстві, здається, 
що у «жанровому Всесвіті» (термін швейцарської лінгвістки Кірстен Адамцік, ужитий, зокрема, в її праці «Textlinguistik. 
Eine einführende Darstellung» [1, ст. 46] навряд чи лишились невідомі чи недостатньо досліджені жанри. Проте, варто за-
уважити, що зміни в соціальному, економічному та культурному середовищі мають вплив на жанри і сприяють їх модифі-
кації. Навіть жанри з високим ступенем стандартизації (формуляр, заява, біографія) можуть набувати додаткових (нових) 
обов’язкових елементів чи втрачати старі. Контрастивні дослідження можуть бути продовженням аналізу жанрів у різних 
мовах для встановлення спільних та відмінних рис, що стане основою для глибших міждисциплінарних досліджень (по-
рівняння культур). 

 Дослідження з лінгвістики тексту. Хоча прагматично орієнтована лінгвістика тексту є досить «молодою» дисципліною 
(бере початок з 70-х років ХХ ст.), теоретико-методологічної бази їй не бракує. Кірстен Адамцік, Клаус Брінкер, Фольфганг 
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Хайнеманн/Дітріх Фівегер розробили інтегративний підхід аналізу тексту за такими критеріями як комунікативна ситуа-
ція, функція, тема, граматика та лексика (типові формулювання) та типи структурування тексту [1, 2, 4]. Детальний аналіз 
окремих жанрів знаходимо в праці Фандріх та Турмаір (інструкції, рецепти, вітальні листівки та ін.), які, проте, наголошу-
ють на тому, що потреба в індуктивних (емпіричних) дослідженнях з лінгвістики тексту є досить гострою [3, c. 14]. Тому 
поглиблений аналіз окремих жанрів з урахуванням мовних та немовних критеріїв (визначення характерних ознак та більш 
чи менш типових екземплярів жанру) актуальний і сьогодні, оскільки його результати сприятимуть кращому розумінню 
поняття «жанр» та можуть бути використані для класифікації жанрів. Навіть у випадку докладно проаналізованих жанрів (в 
німецькомовному просторі це такі жанри, як некролог Lage-Müller, Kathrin von der: Text und Tod. Eine handlungstheoretisch 
orientierte Textsortenbeschreibung am Beispiel der Todesanzeige in der deutschsprachigen Schweiz, 1995; інструкція Susanne 
Göpferich: Textsorten in Naturwissenschaften und Technik. Pragmatische Typologie – Kontrastierung – Translation, 1995; гороскоп 
Katja Furthmann: Die Sterne lügen nicht. Eine linguistische Analyse der Textsorte Pressehoroskop, 2006; українські мовознавці 
досліджували такі жанри, як комюніке Іваненко С. М.: Межстилевой жанр «коммюнике» и его лингво-текстовые характе-
ристики (на материале текстов на немецком языке), 1987; байка Піхтовнікова Л.С.: Еволюція німецької віршованої байки 
(XIII-XX ст.): жанрово-стилістичні аспекти, 2000; глоса Іваненко С. М. / Павлик В. І. Жанр «глоса» в німецькій газетній 
публіцистиці, 2017 [8]; коментар Коваленко Н. М. Адресатність мовленнєвого жанру «коментар» (на матеріалі німецьких 
газет), 2013 та ін.) продуктивними будуть порівняльні та діахронічні дослідження. Безсумнівно, особливу увагу заслуго-
вують недостатньо досліджені жанри, хоча, виявляється, існують і такі, що зовсім залишились поза увагою мовознавців, 
незважаючи на те, що їх історія налічує десятки років, наприклад, путівники по зоопарку, аналізу яких присвячена стаття. 
Новизна полягає в самому об’єкті, дослідження якого відсутні не лише в лінгвістиці, а й в інших галузях знань. Значною мі-
рою це, очевидно, пов’язане з тим, що путівники по зоопарку маловідомі широкому загалу, оскільки не належать до текстів, 
з якими зіштовхуємось щоденно або часто (наприклад, газетні жанри, електронні листи, реклама). Уявлення про путівники 
по зоопарку не сформувалось, і їх існування для багатьох є відкриттям. Проте, німецькі зоопарки видають путівники регу-
лярно і лише останні десять років спостерігається тенденція відмови від них на користь розміщення інформації на інтер-
нет-сторінці та електронних путівників (мобільний додаток із скороченою версією друкованого путівника). Навіть жодного 
разу не тримаючи путівник по зоопарку в руках, можна логічно припустити, що його тексти присвячені тваринам. Мета цієї 
статті полягає в кількісному аналізі за критеріями опису тварин в путівниках різних зоопарків. 

Форми тематичного розгортання. Структура тексту є результатом розгортання теми: залежно від принципу подання 
інформації, нанизування різних структурно-тематичних елементів формується когерентний текст. Залежно від комунікатив-
ного наміру, автор розвиває тему, спираючись на принципи поєднання структурних елементів та підтем. За Брінкером тема 
розкривається через чотири основні форми тематичного розгортання: дескриптивна (тема розкривається через підтеми, 
має часове та просторове розташування, є типовою для інформаційних текстів (новини, інструкція) і використовується під 
час опису процесів та об’єктів); наративна (розгортання теми у вигляді розповіді про незвичайну подію, з конфліктом та 
його вирішенням); експлікативна (тема розгортається через каузальні зв’язки між явищами, є типовою для наукових та на-
уково-популярних текстів) та аргументативна (тема розгортається у вигляді тез, які обґрунтовуються, наприклад, газетний 
коментар) [2, c. 60-73]. Зазвичай форми тематичного розгортання доповнюють одна одну. Дескриптивна структура рідко 
зустрічається окремо, вона є основою для інших форм. 

Результати кількісного аналізу текстів за критеріями опису тварин. Путівники по зоопарку мають на меті ознайомити 
реципієнта з тваринами зоопарку, яка реалізується через дескриптивний розвиток теми «тварина»: путівник містить перелік 
та опис усіх тварин зоопарку. До критеріїв опису належать: зовнішній вигляд, ареал, спосіб життя, уміння/пристосування, 
харчування, розмноження, природоохоронний статус (рідкісність тварини). Також елементом опису є згадування мецена-
тів, завдяки яким зоопарк отримав екзотичних тварин, які були впіймані в експедиції чи придбані на тваринних ринках. 
Для виявлення частотності контекстів, які відповідають визначеним критеріям опису, було здійснено кількісний аналіз, при 
якому були враховані всі мовні засоби, використані для вираження певного критерію опису, як в стислій, так і розширеній 
формі. Наприклад, критерій опису «харчування» вербалізується через лексему (дієприкметник pflanzenfressend, іменник 
Aasfresser) або предикативну конструкцію (nährt sich/lebt von/ verschmäht auch …nicht), критерій «спосіб життя» через при-
слівники з -weise (leben rudelweise) або речення з динамічним описом поведінки тварини під час полювання, будови гнізда 
чи співіснування в групі. З десяти путівників періоду 1799-1914 рр. було проаналізовано три найбільших за обсягом з кож-
ного зоопарку (Відень 1875, Берлін 1889 та Лейпциг 1883) [5,6,7]. Для наочності та зручності підрахунку всі тварини були 
розділені на групи: птахи, хижі ссавці, копитні, та збірна група, до якої належать види, менші за чисельністю в зоопарку, та 
ті, які не входять до попередніх трьох груп (травоїдні ссавці, мавпи, кенгуру, морські тварини). Критерії опису наведено по-
слідовно, починаючи від найчастіше зазначеного у числах та процентах (округлено) від загальної кількості (ЗК) екземплярів 
виду, перерахованих у путівнику. Для прикладу пропонуємо таблицю з даними путівника зоопарку Берліна (1889).

Кількісний аналіз опису тварин у путівнику Берлінського зоопарку 1889 р.
Критерії опису Птахи Копитні Хижі ссавці Збірна група

ЗК=347 ЗК=80 ЗК=100 ЗК=64
Зовнішній вигляд (ЗВ) 343/ 99% ЗВ 69 / 86% ЗВ 90 % ЗВ 51/ 80%

Ареал (А) 264/ 76% А 61 / 76% А 64 % А 42/ 66%
Спосіб життя (СЖ) 65/ 19% М 16 / 20% М 35 % СЖ 10/ 16%

Меценати (М) 32/ 9% СЖ 15 / 19% СЖ 28 % М 6/ 9%
Харчування (ХАРЧ.) 28/ 8% РІДК 14/ 17,5% РІДК 13 % РІДК 5/ 8%
Рідкісність (РІДК.) 26/7.5% ХАРЧ 6/ 7.5% ХАРЧ 13% УМ 5/ 8%

Розмноження (РОЗМ.) 9/ 2.5% РОЗМ 6 /7.5% УМ 3% ХАРЧ 4/ 6%
Уміння (УМ.) 9/ 2.5% УМ 6/ 7.5% РОЗМ 2% РОЗМ 2/ 3%
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Під час аналізу було виявлено, що в трьох путівниках найчастіше зустрічаються контексти за критеріями опису «зо-
внішній вигляд» та «ареал». У путівниках Лейпцига та Відня ареал є обов’язковим критерієм для всіх тварин, а в Берлін-
ському він займає другу позицію після зовнішнього вигляду і характерний для опису 64-76% тварин. Це пояснюється тим, 
що він охоплює найбільшу кількість видів (для порівняння Віденський путівник налічує 82 види птахів, 27 хижих тварин, 
35 копитних, 11 для збірної групи, Лейпцизький – 62, 21, 12, 12 видів відповідно), а переліку схожих видів тварин передує 
узагальнене ввідне речення, яке містить інформацію про ареал, що робить зайвим його згадування для кожного виду окремо 
Zunächst zwei aus der südamerikanischen Steppe: [6, c. 39]. Опис зовнішнього вигляду є невід’ємним майже для всіх тварин 
(мінімальне значення 62% для хижих тварин в путівнику Лейпцига, при цьому Віденський путівник зазначає зовнішні 
характеристики для всіх тварин без винятку). Прагнення звернути увагу читача на зовнішній вигляд обумовлено такими 
чинниками:

– детальний опис допоможе відвідувачу розпізнати екземпляр серед багатьох інших за умови їх знаходження в одному 
приміщенні; – використання численних оцінних прикметників та прикметників на позначення відтінків кольору для птахів 
та мавп підкреслює незвичність та красу тварини (також такий опис має на меті мотивувати читача переконатись у цьому 
на власні очі);

– опис зовнішнього вигляду передбачає опис частин тіла, характерних для певного виду (роги оленів, ріг носорога, хобот 
слона, грива лева, шия жирафа) і впадають в око відвідувачу. Частини тіла є ланкою для поєднання критерію «зовнішній 
вигляд» з критерієм «уміння» der dicke lange Schwanz stützt hierbei den Körper und dient gewissermaßen als Steuer [7, c. 36]; 
– фокусування на зовнішньому вигляді може бути спричинене відсутністю достатніх знань про інші критерії опису екзо-
тичних тварин.

Для комплексного уявлення про тварину згадування лише зовнішніх даних недостатньо. Перед автором стоїть завдання 
створити для реципієнта картину життя тварини у дикій природі, оскільки в зоопарку відвідувач спостерігає за твариною в 
обмеженому просторі та лише певний час, що значно знижує шанси побачити тварину в русі, під час прийому їжі, спілку-
вання з іншими представниками виду, під час полювання та пристосування до умов природнього середовища. У путівниках 
різною мірою представлені контексти, побудовані на основі критеріїв спосіб життя, уміння/пристосування, харчування, 
розмноження. Віденський путівник містить найбільш об’ємні та докладні характеристики кожного виду. Найнижчий по-
казник для критерію спосіб життя – 36 % для збірної групи (для хижих тварин 70%, 60% для копитних та 40 % для птахів). 
На противагу цьому, путівники Лейпцига та Берліна обмежуються короткою інформацією про спільне життя тварин (leben 
rudelweise/ in Rudeln) або ж експліцитно зазначають, що спосіб життя схожий до способу життя попереднього виду тварини 
(Die Lebensweise ähnelt der von voriger Art). Найвищий показник цих путівників, 28% для хижих тварин, пов‘язаний з тим, 
що характеристика хижаків передбачає аспекти полювання та небезпека, тобто опис поведінки тварин під час пошуку здоби-
чі та реакції на людину. Саме тому і критерій харчування має для опису цієї групи найвищі значення в усіх путівниках (13%, 
33% та 56% у путівниках зоопарків Берліна, Лейпцига та Відня відповідно). Критерій уміння є вартим згадування, оскільки 
він демонструє надзвичайні розумові та фізичні здатності пристосування до найскладніших природніх умов, вижити в яких 
можуть окремі види. Путівники концентрують увагу лише на деяких видах, зазначаючи однакові (для всіх трьох путівників) 
уміння для певних видів (силу та хитрість для хижих тварин (3%, 24%, 30% для цієї групи у путівниках Берліна, Лейпцига, 
Відня), розум для слонів, уміння швидко вчитись розмовляти для папуг, витривалість для верблюдів). За критерієм рідкіс-
ність найвищі показники в Берлінському зоопарку мають описи копитних тварин (17.5%), що пояснюється наявністю в 
зоопарку видів, загроза існування яких була усвідомлена ще в ХІХ ст. (зубр, бізон). Віденський путівник наголошує на за-
грозі вимирання мавп, морських тварин (тюленів) (50%). Такий високий відсоток пов’язаний з тим, що Віденський зоопарк 
містить переважно такі види з групи тварин, природоохоронний статус яких є проблемним (5 видів мавп з 9, обидва види 
тюленів). У Лейпцизькому путівнику цей критерій найбільше стосується хижих тварин (19%); проте, у тексті наголошується 
передусім на небезпеці та шкоді тварин для людини, що спричиняє переслідування та винищення видів.

 Висновки. Основний текст путівників по зоопарку присвячений опису тварин за певними критеріями, частотність ви-
користання яких у описових відрізках тексту різниться залежно від путівника. Критерії «зовнішній вигляд» та «ареал» є 
обов’язковими для опису кожного виду, вони випускаються лише у випадку узагальнених речень перед переліком видів, 
місцевих видів, що мешкають у Німеччині, та тварин, добре відомих реципієнту. Оскільки Віденський путівник містить 
найдетальніші описи, він демонструє найвищі значення для критеріїв, які відповідають за інформацію про життя тварин 
поза зоопарком. Путівник Берлінського зоопарку охоплює найбільшу кількість видів і, щоб не перенавантажувати читача, в 
описах замість повних речень використовуються еліптичні конструкції з лексемою, яка позначає певний критерій (іменник 
Pflanzenfresser, прислівник lebt rudelweise та оцінний прикметник vortrefflicher Kletterer). Показники критерію рідкісність 
залежать від частки видів під загрозою від загальної кількості видів групи в зоопарку. В усіх путівниках зазначена інформа-
ція про природоохоронний статус (рідкісність) для кожного виду, існування якого ускладнене через людський вплив. Харак-
терною рисою Берлінського путівника є згадування меценатів: скорочено Das hübsche junge Paar ist ebenfalls ein Geschenk 
des Herrn Rer. & Co. та повними реченнями зі словами подяки Unser schönes Paar verdanken wir einer opferwilligen Schenkung 
des verewigten Mitgliedes des Vorstands, Herrn. Geh. Commercienraths von Bleichröder [6, c. 20, 22]. Результати аналізу описів 
тварин за зазначеними критеріями можуть бути використані в рамках подальших лінгвістичних емпіричних діахронічних 
(аналіз путівників ХХ ст.), контрастивних (порівняння критеріїв опису путівників різних країн та описів тварин в інших 
джерелах науково-популярної та наукової літератури) та міждисциплінарних досліджень (аналіз критеріїв опису уможлив-
лює висновки про уявлення, знання та ставлення до тварин у певний час).
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METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS  
FOR THE INCREASING OF LISTENING EFFECTIVENESS 

This article introduces methodological recommendations for improving the effectiveness of teaching in listening. It presents an analysis 
that makes it possible to orient and choose such training programs, through which opportunities are provided for intensification of the learn-
ing process. Intensification of the educational process is carried out through intercultural foreign competence, which helps future specialists 
to overcome cultural barriers and conflicts and acts as a cultural intermediary. The article highlights the importance of this kind of com-
municative activity as listening. Therefore, one of the most urgent tasks of teaching English is the formation of skills for this type of activity 
to improve its professional level, to implement effective business and interpersonal communication. The article focuses on the selection of 
exercises for listening. It is necessary to select tasks that contain information of local lore and national cultural character. When you are 
teaching listening, you need to use as much as possible authentic materials that reproduce the real circumstances that are characteristic 
for the life of native speakers. Particular attention is paid to assignments for the formation of sociocultural behavior in a foreign environ-
ment, as well as communicative tasks (role play, discussion, round table, dramatization, writing “Summary” and others. In the article an 
important role is given to exercises that develop memory such as reproducing short texts and dialogues. Using video materials, students can 
work out real life situations. 

Key words: intensification, competence, interpersonal communication, authentic materials, sociocultural behavior, video material. 

В настоящее время выпускникам вузов иностранный язык требуется главным образом для более глубокого освоения 
специальности и для практического использования в профессиональной деятельности и в повседневном и личном общении. 
Поэтому одной из наиболее актуальных задач обучения английскому языку является формирование у студентов умение 
использовать иностранный язык для практической работы по специальности, для повышения своего профессионального 
уровня, осуществления эффективной деловой и межличностной коммуникации. 

Очень актуально в настоящее время обратить внимание на тот факт, что студенты должны владеть иностранным языком 
в рамках социокультурной коммуникации, что немаловажно для формирования в них социокультурной компетенции. Изме-
нения, происходящие в нашей стране не могли не повлиять на преподавание иностранного языка. Существенно изменился 
и социальный контекст изучения иностранного языка. Межкультурный подход это один из важных подходов в обучении 
иностранному языку, что ориентирует на межкультурное иноязычное взаимообщение в межкультурном контексте. Ино-
странный язык позволяет вступать в контакты с молодежью других стран. А это открывает доступ к духовному богатству 
представителей других культур.

Социокультурная компетенция способствует использованию аутентичного материала как вербального, так и визуально-
го, с привлечением страноведческого материала и применением аудио- и видеоматериалов. 

Исследователи-методисты проанализировали и дали оценку закономерностям лингвистики и психолингвистики при 
обучении аудированию. [5,104]. Восприятие устного общения реализуется в результате отображения в сознании человека 
таких составляющих, как фонемы, слова, фразы. В этом процессе принимает участие оперативная память, которая обеспе-
чивает запоминание звуковых образов и их смысловое сочетание. Нужно отметить, что объем оперативной памяти студен-
тов часто не превышает 6-8 слов. 

В том случае, когда длительность фразы превышает объем оперативной памяти, забываются начальные элементы фра-
зы, которая исключает возможность понимания общего содержания.
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Опросы студентов подтверждают общие трудности, с которыми сталкиваются неопытные аудиторы: высокий темп зву-
чания текстов, невозможность выделить главную информацию, усмотреть ход мысли, наличие незнакомых слов и другое. 
Поэтому стоит, по мнению методистов, выполнять упражнения, которые развивают память, повторять за диктором сло-
ва, заучивать и воспроизводить короткие монологические тексты и диалоги [3, 20-21]. Студентов нужно научить разным 
стратегиям аудирования (аудирование с общим пониманием текста, частичным пониманием и выборочным приобретением 
информации). 

Незнание стратегий аудирования приводит к трудностям как на этапе восприятия, связанных с недостаточным развити-
ем механизмов внутреннего вероятного прогнозирования, так и на этапе осмысления, проработки информации – выделения 
главного, сравнения и другое. 

При обучении аудированию студентов преимущество следует отдавать использованию аутентичных материалов, кото-
рое трудно переоценить. Аутентичный текст воспроизводит реальные обстоятельства, характерные для жизни носителей 
языки. Студенты должны иметь возможность слушать общение с представителями англоязычной культуры в разных ситуа-
циях общения. Именно поэтому после прослушивания аутентичных текстов на практике возможно организовать межкуль-
турное общение, в котором одна часть студентов выступает представителями украинской культуры, а вторая – играет роли 
носителей английского языка. 

Формирование специализированной коммуникативной компетенции должно обеспечивать студентам возможность об-
щения в профессионально трудовой сфере. Потребности будущей профессиональной деятельности специалистов нуждают-
ся в англоязычных знаниях при создании, например, многочисленных совместных предприятий, контактах с зарубежными 
партнерами, научно-практических конференциях. 

Следующим шагом является определение и использование наиболее эффективных методов и приемов обучению ино-
странному языку будущих специалистов. 

При использовании учебных программ, с помощью которых предоставляются возможности интенсификации процесса 
обучения, и при которых оптимальный синтез аудіо – визуально аутентичный материал. Ha практических занятиях с при-
менением видео материалов студенты могут прорабатывать реальные жизненные ситуации, например: студент-будущий 
специалист, является участником конференции или симпозиума. Студент находится в Лондоне и находится в гостях у своего 
британского друга; будущий специалист находится в заграничной командировке; украинский специалист встретил в Вели-
кобритании представителей-специалистов, которые приехали из Соединенных Штатов Америки или Европы, и другое.  
К параметрам, которые одинаково важны во время использования аудио текстов на любом этапе обучения, следует отнести 
текстовую информативность. Степень раскрытия проблемы будет свидетельствовать об уровне понимания фильма [4,17]. 

В отечественной методической литературе не существует единого понимание относительно количества просмотра учеб-
ных видеофильмов или прослушивания аудиотекстов. 

Как правило, рекомендуют начинать с двукратного прослушивания. Сторонники однократного прослушивания выходят 
с того, что в реальной жизни аудитор должен воспринимать информацию с первого раза. 

В данной статье мы рассмотрим обучение студентов аудированию с использованием аутентичных материалов видео-
фильма “Opportunities in Britain”, который включает разделы: Introduction to Britain, Multicultural Britain, Food, Festivals, 
Education, Leisure and Entertainment. Используя именно этот материал на практических занятиях со студентами свидетель-
ствует о росте активности и интенсивности коммуникативно учебной деятельности каждого студента в течении каждого 
занятия. Рациональным считаем поэтапное распределение учебных действий. Первый этап (понимание) предусматривает 
знакомство со словарем, двукратный обзор видеофильма и выполнение упражнений на понимание действий и событий. 
Второй этап (коммуникативная практика) стимулирует активную коммуникативную деятельность студентов с использова-
нием проработанного видео материала. Также предлагаются задания на формирование социокультурного поведения в ино-
язычной среде. Завершать занятие можно коммуникативными заданиями творческого характера (ролевая игра, дискуссия, 
круглый стол, драматизация, написание “Summary” и другое. Следует заметить, что уровень сформированности аудитивных 
умений и навыков студентов влияет на вес упражнений коммуникативного характера. Следовательно, на первом этапе прос-
мотра видео идет ознакомление студентов с названием фильма и отдельного фрагмента (Introduction to Britain), и подача 
незнакомых языковых единиц.  

Относительно семантизации незнакомых слов следует отметить, что аутентичные тексты часто содержат незнакомые 
слова, которые принадлежат к разговорному регистру живого языка, или к современным реалиям. Преподаватель в данном 
случае может спровоцировать необходимы вопросы, а студенты будут искать ответы (например, пояснения слов и словосо-
четаний: multicultural, the Gaelic language, high street) и другие. 

После первого просмотра видео фрагмента студентам предлагаются задания альтернативного выбора, ответы на вопро-
сы, перевод отдельных слов и словосочетаний, составление плана, определение логической последовательности событий.

Нужно отметить, что переход на коммуникативный характер рецептивных видов коммуникативной компетенции об-
условливает изменение стиля общения преподавателя и студентов. Парные и групповые формы работы доминируют над 
фронтальными. Современные кооперативные и интерактивные технологии учитывают и тот факт, что студенты учатся в 
процессе взаимодействия между собой. 

На втором этапе идет активная коммуникативная практика студентов с использованием проработанного лексического и 
информативного материала. Преподаватель занимается развитием реальных коммуникативных навыков. Студенты сосре-
доточенно составляют диалоги, им можно предоставлять роли лица, которое не является действующим лицом фрагмента 
и когда можно говорить от своего имени. Упражнения выполняются в режиме парного одновременного говорения. В конце 
всей работы проводится ролевя игра, которая является подведением итогов. Если ролевая игра предусматривает стимуля-
цию у студентов англоязычного высказывания в подобных ситуациях, то драматизация, например, может творчески воспро-
извести содержание. Ролевая игра определяется деятельностью межкультурного общения, в которой совмещаются игровые, 
учебные и межкультурные компоненты [2,65].   Можно предложить следующие задания:

1. Определите поведение действующих лиц и сравните их социально-культурные особенности.
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2. Напишите электронное письмо (e-mail) к своему другу, который проживает в другом городе в Великобритании о том, 
что поразило Вас в Лондоне. 

3. Напишите “Summary” основного содержания видео фрагмента и так далее. Следует заметить все, чего мы коснулись 
является только той схемой, которая дополняет непосредственную технику преподавателя иностранного языка на практиче-
ском занятии. При всех технических возможностях выбор остается только за преподавателем иностранного языка, который 
организовывает и проводит занятие, обеспечивает отбор и последовательность форм работы.
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СУДОВА ПСИХОЛІНГВІСТИКА ТА ОБРОБКА ЛІНГВІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття розглядає судову психолінгвістику, її роль у встановленні автора тексту та методи обробки лінгвістичної інфор-
мації. У роботі представлено визначення цієї науки та розкрито особливості атрибуції тесту. У своєму прикладному аспекті 
психолінгвістика є корисною для багатьох галузей психології, педагогічної та медичної психології, політичної та юридичної пси-
хології, патопсихології і нейропсихології. Ця наука має популярне використання у сфері криміналістики та у юридичній практиці. 
Стаття також аналізує дослідження проблеми ідентифікації особистості за голосом. Іншим актуальним завданням психолінг-
вістики є також врахування невербальних чинників при проведенні, наприклад, слідчих дій. У своїй роботі автор розглядає лінг-
вістичні методи ідентифікації особи за її анонімним текстом. Загальний метод психолінгвістики полягає в тому, щоб на основі 
дослідження формальних (лінгвістичних, текстових, фонетичних, стилістичних тощо) і неформальних (змістовних, смислових, 
інтенціональних та ін.) характеристик тексту можна визначити окремі психологічні риси людини або її цілісний психологічний 
портрет.

Ключові слова: судова психолінгвістика, атрибуція тексту, індекс Флеша, індекс Флеша – Кінкейда, FOG-індекс, гендерний 
підхід.
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СУДЕБНАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА И ОБРАБОТКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Статья рассматривает роль психолингвистики в установлении автора текста и методы обработки лингвистической инфор-
мации. В работе представлены определения этой науки и раскрыты особенности атрибуции теста. В своем прикладном аспекте 
психолингвистика является полезной для многих отраслей психологии, педагогической и медицинской психологии, политической и 
юридической психологии, патопсихологии и нейропсихологии. Эта наука имеет популярное использование в сфере криминалисти-
ки и в юридической практике. Статья также анализирует исследования проблемы идентификации личности по голосу. Другой 
актуальной задачей психолингвистики является также учет невербальных факторов при проведении, например, следственных 
действий. В своей работе автор рассматривает лингвистические методы идентификации личности по ее анонимному тексту. 
Общий метод психолингвистики заключается в том, чтобы на основе исследования формальных (лингвистических, текстовых, 
фонетических, стилистических и т.д.) и неформальных (содержательных, смысловых, интенциональных и др.) характеристик 
текста можно определить отдельные психологические черты человека или его целостный психологический портрет.

Ключевые слова: судебная психолингвистика, атрибуция текста, индекс Флэша, индекс Флэша – Кинкейда, FOG-индекс, 
гендерный подход.
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FORENSIC PSYCHOLINGUISTICS AND LINGUISTIC INFORMATION PROCESSING

The article examines the role of psycholinguistics in author identification of a text as well as discussing information processing. The 
paper presents the conception of the science. The author also discusses peculiarities of the text attribution. In its applied aspect of psycho-
linguistics it is useful for many fields of psychology, pedagogical and medical psychology, political and legal psychology, abnormal psychol-
ogy and neuropsychology. This science has popular usage in both the field of criminology and in legal practice. The article also analyzes 
the research problem of the identification by voice. Moreover there is another task of psycholinguistics concerning non-verbal factors for 
investigation processes. Furthermore the author considers linguistic methods of identification analyzing an anonymous text. The general 
method of psycholinguistics concerns text characteristics based on both formal studies (language, text, phonetic, stylistic, etc.) and informal 
ones (content, meaning, intentional, etc.) due to which there can be defined individual psychological features or their complete psychologi-
cal portraits. Furthermore, information processing is also based on gender approach, which includes different ways of expressing emotions, 
thoughts or drawing conclusions by men and women. As a rule, male statements are shorter. Males generally use abstract nouns more often, 
and women are more specific. Men are more likely to use nouns (mostly specific) and adjectives, while women use more verbs. 

Key words: forensic psycholinguistics, text attribution, the Flesh Index, the Flesh- Kincaid Index, FOG-index, gender approach.

Постановка проблеми. Сучасні реалії науково-технічного прогресу спрямовують науковців до глибшого аналізу функ-
ціональних аспектів мови та передбачають активну дослідницьку діяльність у галузi прикладної лінгвістики. Вчені сього-
дення здебільшого зосереджують увагу на міждисциплінарних науках, зокрема, на таку, як психолінгвістика. Ця наука стає 
дедалі популярнішою у науковому просторі завдяки новизнi підходiв та результативності дослiджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. М.Пронко у статті «Мова і психолінгвістика» в 1946 році вперше вико-
ристав термін «психолінгвістика» [13]. Проте до наукового вжитку цей термін увійшов лише на початку 50-х років мину-
лого століття в місті Блумінгтоні, на мiжуніверситетському дослідницькому семінарі, що був організований психологами 
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Дж.Керроллом, Ч.Осгудом та лінгвiстом Т.Сiбеоком [1, с.9]. Популярності цей термін уже набув лише завдяки першим до-
слідженням вчених О.С.Ахманової та О.О.Леонтьєва [1, с.10]. Л.Засєкіна [5], М.Карп’юк [6], О.Уланович [8] та інші є серед 
сучасних науковців, які проводять дослідження та займаються проблемами цієї науки.

Мета статті – описати специфіку використання досягнень психолінгвістичних досліджень; дослідити особливості ви-
користання тексту для ідентифікації особи; проаналізувати методики для визначення психологічного портрету автора тексту 
та обробки лінгвістичної інформації.

 Виклад основного матеріалу дослідження. У цій роботі ми розглядаємо поняття «психолінгвістика» як науку про від-
повідність процесів породження і сприйняття текстів, конструкції цих текстів з психічними та психофізіологічними станами 
людей у процесі комунікації. Це галузь лінгвістики, що вивчає мову як феномен психіки. Психолінгвістика тісно пов’язана 
з когнітивною лінгвістикою, оскільки вона також досліджує функціонування мови як різновиду когнітивної діяльності, 
як загального пізнавального механізму репрезентації і трансформування різних видів інформації з використанням мовних 
знаків. Щодо прикладного значення цієї науки, то слід зазначити, що психолінгвістика застосовується у багатьох галузях, 
наприклад у психології, юридичній та політичній психології, педагогічній чи медичній психології, та у нейропсихології і 
патопсихології. Цікавим є той факт, що ця наука набуває популярності і у сфері криміналістики.

Прикладна психолінгвістика виконує багато завдань на сучасному етапі глобального користування інформаційними тех-
нологіями. У більшості випадків людство перейшло на електронне письмо, що веде до певних складнощів у складанні пси-
хологічного портрета автора тексту. Обробка лінгвістичної інформації та атрибуція тексту (встановлення його автора) – одні 
із завдань цієї науки. Вони набувають іншого спектру роботи, ніж графологічна експертиза: у цьому випадку не звертають 
увагу на техніку виконання тексту (розмір букв, кута їхнього нахилу, пропорційності різних ділянок аркуша, зайнятого 
текстом і т.д.). Причиною може бути те, що іноді автор тексту і його виконавець є різними людьми, і текст могли записати 
примусово чи на прохання.

Юридична психологія користується сучасними результатами досліджень, які проводяться психолінгвістами. Розглянемо 
спочатку показники для атрибуції текстів, які стали у нагоді на судових засіданнях та у криміналістиці. Одним із прикладів 
служить показник (індекс) Флеша (The Flesh Index), який використовувався військовими психологами при вивченні захо-
плених ворожих документів. [11]. Цей показник також застосовували на засіданнях у Гамбурзькому і Нюрнберзькому судах, 
коли було надзвичайно важливо встановлення авторства певних документі, щоб притягнути до відповідальності конкретних 
осіб. Формула індекса Флеша є такою:

i= 0,39a+ 11,80b – 15,59, де i – індекс Флеша, 
а – середня довжина речень за кількістю слів,
b – середня кількість складів у слові [9, с.323].
Однією з найточніших та обґрунтовано побудованих методик серед сучасних судових досліджень є створена пізніше 

спеціальна програма підрахунку. Мова йде про індекс Флеша-Кінкейда. Згідно з цим індексом обов’язково тестуються уря-
дові документи США. За результатами такого тестування до них вносяться корективи і далі їх дають у друк [9, с.323].

Наступним важливим індексом у криміналістиці є FOG-індекс, розроблений Р. Ганнінгом у 1945 р. (The Gunning FOG 
Index). Він став популярнішим, ніж індекс Флеша, проте ним користувалися не професіонали. Цей індекс за методикою є 
подібним до Флеша, але він менше чутливий до тонкощів і тому неприйнятний у юридичній практиці [9, с.323].

Проаналізуємо інші ефективніші методики стосовно атрибуції тексту, які висловлювати вагомі гіпотези щодо психоло-
гічного портрета автора досліджуваного документа. Одним з найефективніших психолінгвістичних підходів до вирішення 
останніх юридичних завдань є підхід Колтарда [9, с.324]. Він пропонує нові способи проведення аналізу тексту. Згідно 
цієї методики науковці зіставляють певні аспекти досліджуваного документа з системою тієї мови, якою написаний влас-
не текст. З частин різних видів тексту вилучають регулярність лексики разом із основним словниковим складом мовної 
системи (шантаж, протоколів допитів, процесуальних текстів, словникова система у передсмертних записках, словникова 
система у записах телефонних розмов злочинців, тощо). За цією методикою психолінгвіст виділяє низку лінгвістичних 
компонентів, за якими аналізують текст. 

У своїй монографії «Соціальні показники в промові» К.Р. Шерер пропонує при дослідженні тексту виявляти соціальні 
характеристики його автора (вплив місця проживання, освіта, становище в суспільстві, рід занять і соціальна роль), його/її 
фізичні особливості (вік та стать, стан здоров’я, тощо), та інші специфічні психологічні риси [15]. У роботі також описані 
різні критерії для виявлення цих характеристик, зокрема, статистична стилістика (стілометрія), яка характеризується на-
ступним чином:

1) обчислюється частота та кількість помилок (лексичних, орфографічних, синтаксичних і граматичних);
2) досліджуються стилістичні фактори писемного мовлення (наприклад, довжина слів, довжина речень; кількість скла-

дів, суфіксів на 100 слів);
3) обчислюється відсоток появи в тексті частин мови та показнику TTR (Type Token Ratio) у формі десяткового дробу 

співвідношення кількості різних слів із загальною кількістю слів у тексті.
Слід зазначити, що актуальними сьогодні є також експериментальні дослідження ідентифікації особистості за голосом. 

Мова йде про такі характеристики голосу, як тембр, гучність та висота основного тону. У цьому випадку можна дізнатися 
про фізичні стани людини: збудження (зокрема, хвилювання, нервозність) чи пасивність (наприклад, втома, слабкість, мля-
вість, депресія, сонливість, апатія, байдужість). Тембр голосу може вказати на те, чи висловлює мовець глузування, образу, 
роздратування чи сум, тривогу чи радість.

 Результатами таких досліджень користуються у відділках поліції та на судових засіданнях, коли важливо визначити 
правдивість висловлювань підозрюваних. Психологія допиту і свідчень також бере до уваги праці науковців з прикладної 
психолінгвістики.

Неабиякого значення при обробці лінгвістичної інформації сьогодні набуває популярності і проблема гендерної психо-
логії, яка корелюється з психолінгвістикою. Атрибуція тексту враховує соціальні ролі, які здійснюються у мовній культурі. 
Як відомо, є певні відмінності між тим, як говорять і пишуть чоловіки, і тим, як говорять і пишуть жінки. Як правило, чо-
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ловічі вислови коротші. Чоловіки в цілому набагато частіше вживають абстрактні іменники, а жінки – конкретні. Чоловіки 
частіше використовують іменники (в основному, конкретні) і прикметники, в той час як жінки вживають більше дієслів. 

Лексика жінки є емоційно забарвленою, а лексика чоловіка є радше стилістично нейтральною. Жінки схильні до ін-
тенсифікації насамперед позитивної оцінки. Чоловіки частіше використовують негативну оцінку, включаючи стилістично 
знижену та ненормативну лексику. Жінки ж дотримуються слів з нейтральним стилістичним забарвленням. Варто вказати, 
що до типових рис жіночого мовлення відноситься гіперболізована експресивність.

Слід зауважити, що ще одним актуальним завданням психолінгвістики є врахування невербальних чинників при про-
веденні, наприклад, слідчих дій, коли від розуміння слідчим рухів тіла та жестів підозрюваного, управління власною не-
вербальною поведінкою залежить і вибір тих чи інших тактичних прийомів, і успішність комунікації в цілому – отримання 
об’єктивної інформації. Таким чином, багато конкретних проблем, які розглядає юридична психологія в її прикладному 
аспекті, не можуть бути успішно вирішені без застосування психолінгвістики. 

Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок. У статті ми розглянули основні тенденції в 
сучасній методології атрибуції тексту. Використання знань з судової психолінгвістики відіграє важливу роль у вирішенні 
низки проблем юридичній психології. Для обробки лінгвістичної інформації дослідники користуються різними методика-
ми, зокрема ідентифікують особу, аналізуючи тембр голосу, невербальні чинники, показники Флеша, Флеша-Кінкейда та 
FOG-індекса. Гендерний підхід до проблем характеристики автора досліджуваного документа чи усних свідчень особи на-
буває популярності у сучасних досягненнях прикладної психолінгвістики. У вік комп’ютеризації та широкого користуван-
ня інформаційними технологіями вивчення особливостей цієї науки потребує подальших досліджень у сферах психології, 
лінгвістики та криміналістики.
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УДК: 81’22
Гурмак Юлія Михайлівна,

викладач французької мови
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ВИРАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ  
НА РІЗНИХ РІВНЯХ МОВИ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Статтю присвячено дослідженню проблеми вторинної номінації на різних рівнях мови як системи. Вперше проведено по-
рівняльний аналіз трактування феномену вторинної номінації вітчизняними та іноземними вченими та простежено різницю у 
застосуванні термінів на позначення цього явища. З’ясовано, що на лексико-семантичному рівні вторинна номінація є як проце-
сом, так і результатом надання об’єктові ще однієї назви з іншою мотивованістю. Зазначено, що семантичний ракурс розгляду 
вторинної номінації заснований на зсуві сем. Вказано способи формування нових вторинних номенів. Проаналізовано вираження 
вторинної номінації на граматичному рівні. Пояснено різні види цього феномену та описано їхні функції у речені / тексті / дискур-
сі. На стилістичному рівні охарактеризовано такі засоби вторинної номінації як стилістична анафора, метафора, метонімія, 
перифраз та їхні різновиди. Підвиди метафори проілюстровано прикладами з французької мови. Здійснено детальний аналіз функ-
цій стилістичних вторинних номенів. Описано прагматичний та когнітивний аспекти функціонування вторинних номенів у мові. 
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Гурмак Юлия Михайловна, 
преподаватель французского языка

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа

ВЫРАЖЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ  
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЯЗЫКА У ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Статья посвящена исследованию проблемы вторичной номинации на разных уровнях языка как системы. Впервые проведен 
сравнительный анализ трактовки феномена вторичной номинации отечественными и иностранными учеными и прослежено 
разницу в применении терминов для обозначения этого явления. Выяснено, что на лексико-семантическом уровне вторичная 
номинация является как процессом, так и результатом предоставления объекту еще одного названия с другой мотивирован-
ностью. Отмечено, что семантический ракурс рассмотрения вторичной номинации основанный на сдвиге сем. Указаны спосо-
бы формирования новых вторичных номенов. Проанализированы выражение вторичной номинации на грамматическом уровне. 
Объяснено различные виды этого феномена и описаны их функции в предложении / тексте / дискурсе. На стилистическом уров-
не охарактеризованы такие средства вторичной номинации как стилистическая анафора, метафора, метонимия, перифраз и 
их разновидности. Подвиды метафоры проиллюстрировано примерами из французского языка. Осуществлен подробный анализ 
функций стилистических вторичных номенов. Описаны прагматичный и когнитивный аспекты функционирования вторичных 
номенов в языке.
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EXPRESSION AND FUNCTIONING OF SECONDARY NOMINATION  
ON DIFFERENT LEVELS OF LANGUAGE IN POLICULTURAL SPACE

The article is devoted to the study of the problem of secondary nomination at different levels of language as a system. One of the key 
points is the terminology aspect. For the first time a comparative analysis of the treatment of the phenomenon of secondary nomination by 
Ukrainian and foreign scientists is conducted and the difference in the application of terms to the designation of this phenomenon is traced. 
The author makes an attempt to generalize the views of various linguists and to draw up a common interpretation of the concepts of “sec-
ondary nomination” and “anaphora”.

The phenomenon of the secondary nomination is described at the lexical-semantic level. It is found out that the secondary nomination is 
both a process and a result of giving to the object another name with a different motivation. It is noted that the semantic angle of consider-
ation of the secondary nomination is based on the shift of the semes. The author indicates main ways of formation of new secondary names.

The expression of the secondary nomination on the grammatical level is analyzed. The various types of this phenomenon are explained 
and their functions in sentences / text / discourse are described. For the rapprochement of Ukrainian and foreign studies, it is accepted to 
apply the term of the French and English linguists, “anaphora”, to characterize grammatical secondary names.

On the stylistic level, such means of secondary nomination as stylistic anaphora, metaphor, metonymy, periphrasis and their varieties 
are described. Subforms of the metaphor are illustrated with examples from the French language. A detailed analysis of the functions of 
stylistic secondary names has been carried out.

The author describes the pragmatic and cognitive aspects of the functioning of secondary names in the language. It is proved that the 
secondary nomination can correspond simultaneously to both communicative and cognitive requirements.
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«Мова – специфічний спосіб існування культури, фактор формування культурних кодів» [3, с. 114]. Як змінюється на-
вколишній світ, так само змінюються і наші уявлення, розуміння та сприйняття його. Найбільш чутливим та вразливим до 
навколишніх процесів є словниковий запас мовця. Саме вокабуляр найшвидше реагує на те, що відбувається, відмиранням 
чи утворенням нових слів, зміною чи появою нових значень. 

Термінологічний аспект. У сфері лінгвістичних досліджень номінації та вторинної номінації зокрема вітчизняні та іно-
земні дослідники послуговуються різними термінами для позначення явища вторинної номінації. Французькі та англійські 
науковці використовують лише термін «анафора» у значенні, еквівалентному до терміна «вторинна номінація». Анафора, за 
визначеннями словників «Le Grand Robert» та «Collins» – це вживання в реченні чи тексті іншого слова, наприклад, займен-
ника, з таким самим референтом, що і попередньо вжите слово [15, с. 23; 11, с. 15]; це також повторення в тексті попередньо-
го елемента, який називається антецедентом [8; 15]. Французькі дослідники М. Аріве, Ф. Гаде і М. Гальміше включають у 
поняття анафори також будь-яке посилання на те, про що вже згадувалось у тексті [8, с. 7]. Отож у французькій лінгвістиці 
термін «анафора» вживається на позначення як самого процесу, так і результату процесу вторинної номінації. Логічним ви-
дається нам висновок про те, що між антецедентом і анафорою існує текстуальний (або фразовий) зв’язок, який французькі 
лінгвісти називають анафоричним [12, с. 45]. 

В українській та російській лінгвістичній літературі вчені говорять про вторинну номінацію радше як про родове по-
няття, а анафору розглядають як один із видів вторинної номінації («анафора» – єдинопочаток, повторення однакових звуків 
чи слів на початку строф, абзаців чи фраз [6(1), с. 43]). Зауважимо, що українські дослідники теж чітко не розмежовують 
поняття самого процесу повторення звуків чи слів від результату цього процесу – власне звуків чи лексем; обидва поняття 
фігурують під одним терміном – «анафора». В українській лінгвістиці анафора фігурує здебільшого лише на стилістичному 
рівні, в той час як французькі вчені розглядають її на лексико-семантичному, граматичному та стилістичному рівнях.

Лексико-семантичний рівень. Зрозуміло, що в сучасних давно сформованих мовах первинні процеси номінації – явище 
рідкісне. У переважній більшості випадків нова назва утворюється на базі слова, яке вже існує в мові, тобто набуває вто-
ринного значення, а відтак стає вторинним номеном. Вчені вважають, що у випадку утворення вторинного номена на основі 
слова, яке вже існує у мові, головну роль відіграють асоціативні зв’язки між двома або більше об’єктами навколишньої 
дійсності [7]. 

Під час процесу вторинної номінації слова не тільки збагачуються новою семантикою, а й «навантажуються цілком но-
вим лексичним значенням» [2, с. 50]. Нові слова утворюються з певною спеціальною метою. Це результат надання об’єктові 
ще однієї назви з іншою мотивованістю. Вторинні номени завжди семантично обґрунтовані. Вони вміщають у собі елементи 
значення тих слів, на основі яких вони сформувалися. 

Семантичний ракурс розгляду вторинної номінації заснований на зсуві сем – приглушенні архісеми первинного номіна-
тивного значення слова з одночасним індукуванням оказіональних сем (пов’язаних із ознакою, що переноситься), здатних 
нашаровуватися на потенційні семи, що актуалізуються [1].

Учені виділяють різні способи утворення вторинних номенів залежно насамперед від мовних засобів, використаних у 
цьому процесі, а також від характеру відношення назви до об’єкта дійсності. Азнаурова Е.С. пропонує три найголовніші 
способи формування вторинних номенів за типом мовних засобів:

1) словотворення як регулярний спосіб творення нових слів і значень;
2) синтаксичну транскрипцію, при якій морфологічні засоби вказують на зміну синтаксичної функції при збереженні 

лексичного значення;
3) семантичну неологію, яка не змінює матеріальної форми, а переосмислює одиницю та призводить до утворення бага-

тозначних слів і фразеологізмів [1, с. 10].
Потенціал мови з точки зору наявності в ньому мовних засобів, здатних виконати вторинне номінативне завдання, до-

сить великий. Загалом, вторинним номеном можна вважати будь-яку лексичну одиницю, здатну передати сутнісні харак-
теристики одного явища іншому. Проте, серед усього розмаїття лексичного наповнення мови можна говорити про пласти 
лексики, які традиційно розглядаються з точки зору можливості виконання ними вторинного номінативного завдання у 
мові. Наприклад, такими результатами, різновидами вторинних номенів є одиниці сленгу, жаргону, а також термінологічна 
лексика. При цьому сленг і жаргонізми розглядаються як експресивні номени, а терміни – як раціональні спеціалізовані 
найменування.

Граматичний рівень. На граматичному рівні вторинна номінація представлена повторенням певного члена речення. 
Граматична вторинна номінація – синтаксичний прийом повторення іменникової, дієслівної чи займенникової синтагми 
за допомогою, відповідно, іменника, дієслова чи займенника. Граматичні вторинні номени семантично нейтральні, адже 
вживаються для створення цілісності тексту чи висловлювання або уникнення тавтології. Цей вид вторинної номінації може 
відтворювати антецедент повністю або частково, що, у свою чергу, повязано з експліцитним – власне мовним, вираженням 
анафори, та імпліцитним її представленням. 

Детальний аналіз граматичної вторинної номінації знаходимо у працях французьких лінгвістів, які, як ми вже зазнача-
ли, послуговуються терміном «анафора». Існує декілька класифікацій цього синтаксичного прийому. Найбільш вичерпною 
серед них видається класифікація за частинами мови, запропонована Рігелем, Пеллатом та Ріоненом [19, с. 71]. Згідно з нею 
існують: анафора займенникова, іменникова, прислівникова, прикметникова, та дієслівна.

Займенникова анафора (повторення слова чи групи слів за допомогою різноманітних займенників – особових, вказівних, 
присвійних, відносних та неозначено-особових) є найпростішим, найчисельнішим та найуживанішим видом граматичної 
анафори. Головна функція такої анафори полягає лише у відтворенні, констатації попередньої назви без жодних додаткових 
характеристик чи описів.

Ширші характеристики притаманні іменниковій анафорі – повторенню поняття за допомогою іншого іменника чи імен-
никової групи. Існує чотири групи іменникової анафори: точна, неточна, концептуальна та асоціативна. Точна і неточна 
стосуються експліцитного вираження анафори, концептуальна й асоціативна – імпліцитного. 

Точна анафора – це повторення того самого слова.
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Неточною анафорою називають повторення попереднього сегмента, яке супроводжується лексичною зміною: анафорич-
на іменникова група містить інші слова, ніж слово-антецедент. У такому випадку форма вторинної номінації буде, звичайно 
ж, відрізнятись від форми антецедента (найчастіше йдеться про синонім або гіперонім).

Концептуальна анафора – це повторення іменникових груп або частин речення, які експліцитно не виражені в попере-
дній частині тексту. Вони стають своєрідним підсумком усієї фрази, цілого абзацу або попередньої частини тексту, тобто 
виражають імпліцитно неназвані прямо поняття. Інколи така анафора не має референта або для його визначення і розуміння 
необхідне залучення ширшого контексту і залучення додаткових понять, до яких вона відноситься опосередковано.

Асоціативна анафора базується на відношенні цілого до частини. Вона вимагає від слухача чи читача певних зусиль, 
тому що апелює до його особистого досвіду, а від мовця вона вимагає зусилля пам’яті. Отже, робимо висновок, що пред-
ставлення цього типу анафори теж є імпліцитним, тобто вираженим у тексті приховано. 

Прислівниковою анафорою називається повторення слова чи групи слів за допомогою прислівника. Найчастіше це при-
слівники «ось так», «таким чином» або «там, туди». 

Дієслівна анафора у французькому тексті зазвичай представлена дієсловом «робити», яке заміняє інше дієслово, що 
виражає процес.

Анафора прикметникова використовує прикметник «такий, така, таке», щоб відтворити не тільки окреме слово, а й ціле 
речення або його частину. 

До розряду імпліцитної анафори вчені відносять і таке явище як нульова анафора. Про неї говорять тоді, коли слово-
анафора у тексті відсутнє, але імпліцитно «відчувається», мається на увазі.

Граматична анафора, тобто вторинна номінація, найчастіше допомагає уникнути лексичної тавтології, повторення одно-
го і того самого слова у тексті чи висловлюванні.

Стилістичний рівень. Мовно-стилістичні параметри вторинної номінації представлені багатьма художніми засобами. 
Їх об’єднує спільний принцип творення: асоціативне мислення та вторинне значення.

Серед стилістичних фігур вторинної номінації найпершою знову виступає анафора. Зі стилістичної точки зору анафора 
– це повторення слова чи групи слів на початку фрази або її частин, яке створює ефект підсилення, симетрії. Таке тлума-
чення анафори французькими дослідниками перегукується з визначенням цієї стилістичної фігури в українських джерелах: 
«вживаний на початку віршових рядків звуковий, лексичний повтор чи повторення протягом твору або його частини синтак-
сичних, строфічних структур» [4, с. 40]. Стилістичні ефекти анафори різноманітні та залежать від намірів автора. Це може 
бути здивування, заклик, перечислення, симетрія форми, литанія, заклинання (у релігійних та урочистих піснях). Стиліс-
тичну анафору також застосовують для уникнення або ж навпаки для створення багатозначності. Вчені також виділяють 
риторичну анафору як підвид стилістичної. Риторична анафора зазвичай зустрічається у промовах, одах, виступах ораторів 
і використовується для підсилення, підкреслення провідної думки чи акцентуації певного моменту або образу. 

Ще однією поширеною стилістичною фігурою вторинної номінації є метафора. Українські та французькі словники схо-
дяться на тому, що метафора – стилістична фігура, що базується на процесах аналогії, заміни та імпліцитного порівняння 
[16, с. 266; 13, с. 99; 17, с. 71; 9, с. 288; 6(4), с.687]. Однак, серед французьких джерел зустрічаємо детальніше визначення, 
яке полягає у взаємозв’язку конкретного терміну і абстрактного контексту без елементів, які формально вводять порівняння 
[15]. 

У нашому дослідженні ми приймаємо загальне визначення та вважаємо метафору особливим художнім засобом, який 
має бінарну структуру (поєднує дві лексичні одиниці, що належать до різних семантичних полів, не вдаючись до явного 
порівняння). Ця стилістична фігура вживається з метою передати багатшу та складнішу думку, ніж передає лексема, вжита 
у прямому значенні. Базовий метафоричний акт прирівнюється дослідниками до акту вторинної номінації. Техніка мета-
фори розглядається дослідниками як основний прийом непрямої номінації. Сам же процес метафоризації розглядається як 
номінативна діяльність, яка на передній план ставить смислове наповнення. Лише контекст (літературний, розмовний чи 
культурологічний) сприяє розумінню природи та значення метафори, яка поєднує два семантичні поля. Часто метафоричні 
вислови базуються на кліше, усталених істинах або алюзіях, які є актуальними у всі часи. Як наслідок, створюються емоцій-
ні ефекти, які завжди присутні в поезії, грі слів, риторичному монолозі тощо. Та результат залежить від певної «змови» між 
мовцем та слухачем (автором та читачем) [20, с. 191]. Під «змовою» розуміється передача мовцем і правильне сприйняття 
слухачем прихованого метафоричного змісту висловлення. Згідно з висновками М. Меєра, «змова» має стилістичну функ-
цію прикрашати, підсилювати текст [17, с. 305]. 

Існує значна кількість класифікацій метафори. Лінгвісти ще не дійшли до єдиної точки зору щодо чіткої типології ме-
тафори. Серед розмаїття думок та класифікацій можна виділити чотири найголовніші, на наш погляд, типи метафори, які, 
на нашу думку, найлегше визначити у тексті. Французькі джерела називають їх la métaphore «annoncée» («оголошена»), 
«directe» («пряма»), «filée» («розгорнута або концептуальна») та «proportionnelle» («пропорційна») [18; 10]. 

В оголошеній метафорі те, слово, яке порівнюють, зазвичай присутнє, тому її також називають «métaphore in præsentia». 
Тобто у реченні виражені і порівнюваний елемент (назва реального предмету чи явища), і порівняння (слово-метафора). До 
того ж, вони граматично пов’язані між собою. Цей вид метафори є близьким до власне порівняння, оскільки імпліцитність 
тут мінімальна. Оскільки у випадку оголошеної метафори її значення висловлено явно, експліцитно, то цей вид ще також на-
зивають «métaphore explicite» («експліцитною метафорою»); а через те, що у реченні поєднуються обидва елементи – порів-
нюване і порівняння – то їй приписують ще термін «métaphore par combinaison» («метафора через поєднання»), наприклад: 
J’adore mon fils, mon ange, ma petite merveil. (У наведеному прикладі присутнє і порівнюване – «mon fils», – і дві метафори 
– «mon ange» та «ma petite merveil».)

У випадку прямої метафори спостерігаємо повну заміну порівнюваного порівнянням. Тобто лише метафорична оди-
ниця виражена у тексті, тому таку метафору також називають «métaphore in absentia». Різновидом прямої метафори вважа-
ють «métaphore pure» («чисту» метафору) або «métaphore par remplacement» («метафору через заміну»). Про неї говорять 
тоді, коли метафоричний вислів подається у тексті без експліцитного тлумачення, а його значення розуміють не за допо-
могою тексту твору, а завдяки культурологічному контексту. Саме завдяки цій особливості таку метафору також називають 
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«métaphore contextuelle». Тобто такі метафори найчастіше є своєрідними кліше, найпоширенішими образами, звичними для 
тієї чи іншої спільноти: l’automne de la vie (метафора «l’automne» позначає похилий вік людини, а не пору року).

Про розгорнуту метафору говоримо тоді, коли в одному реченні чи фразі присутня серія синтаксично поєднаних мета-
фор, при чому кожна з них виражає якийсь особливий аспект одного цілого (предмета чи явища), представленого метафо-
ричною одиницею, яка є першою у серії: La vague de feu se répandait sur des petites maisonnettes qui se noyaient dans cette mer 
dorée bouillonnante. (У наведеному прикладі три метафори, семантично пов’язані з морем – «la vague», «se noyaient», «cette 
mer dorée bouillonnante», – складають розгорнуту метафору на позначення вогню, який порівнюється з розбурханим морем 
через свою масштабність, непереборну силу і всеохопність.) Розгорнута метафора якнайкраще підходить для стилістичного 
аналізу твору: вона може містити різні художні засоби, завдяки їй автор може зіставити різні реалії у свідомості адресата. 

Щодо пропорційної метафори, то йдеться радше про підвид до будь-якої з попередніх видів метафори. Адже пропорцій-
ною вважають метафору, яка зіставляє величини, що вимірюються за шкалою «більше-менше». Якщо попередні види кла-
сифікувалися за лексичним представленням у тексті, то пропорційна метафора виділяється за смисловим навантаженням. 
До прикладу, у вислові «la vieillesse est le soir de la vie» старість порівнюється з вечором, схил літ людини, тобто відрізок 
її життя («більше»), зіставляється з часовим відрізком («менше») – кінцем дня. Сила цієї оголошеної метафори стає зрозу-
мілою тоді, коли підключаються асоціації, пов’язані з настанням вечора – зменшення кількості сонячного світла, сутінки, 
а потім і зовсім темнота, різке зниження температури повітря, похолодання. А світло, як відомо, часто асоціюється з ясним 
розумом, теплотою людських почуттів. 

Окремо виділяють «métaphore morte» («мертва метафора»), тобто метафора, яка настільки увійшла в повсякденний вжи-
ток, що лексикалізувалася, тобто втратила своє метафоричне навантаження і більше не сприймається як слово у конотатив-
ному значенні [14]. Це такі вислови, як «un pied d’une table», «un nez d’une bouilloire», «les ailes d’un avion» тощо. 

Серед основних компонентів у формуванні змісту вторинних найменувань дослідники виділяють також метонімію. 
Якщо метафора полягає в переносному вживанні слова або виразу на основі аналогії, схожості або порівняння, то в основі 
метонімії лежить перенесення назви одного поняття на інше на основі певного зв’язку за своєю природою. Справа в тому, 
що метафора – це усвідомлення нової властивості, яку одержано в результаті аналогії, тобто це вибір другої назви за аналогі-
єю, а метонімія – це вилучення однієї властивості з уже відображеної у мові дійсності на підставі її суміжності з властивістю 
нового позначуваного, причому суміжність трактується науковцями як реальний зв’язок між предметами та явищами. Отож, 
метонімія виявляється одним із продуктивних способів творення вторинної номінації, адже вона є більш об’єктивним засо-
бом перенесення, ніж метафора, тому що побудована на реальних просторових, часових чи причинно-наслідкових зв’язках. 

Одним із видів метонімії є синекдоха. Учені одностайні у розумінні синекдохи як засобу увиразнення мовлення, засно-
ваного на кількісному зіставленні предметів та явищ (вживання однини у значенні множини і навпаки, визначеного числа 
замість невизначеного, видового поняття замість родового і т. п.). Головна відмінність цього тропу від метонімії полягає в 
тому, що синекдоха передає в основному кількісне співставлення, а метонімія – якісне.

Іншим видом метонімії виступає антономазія. Антономазією часто називають різновид синекдохи, адже цей троп по-
лягає у вживанні загальної назви замість власної або навпаки. Найчастіше цей художній засіб служить для описового ви-
значення особи. 

Ще одним із поширених засобів формування вторинної номінації є перифраз. Ця стилістична фігура полягає у непрямій 
згадці об’єкта не шляхом називання, а опису. Це мовний зворот, який вживається замість звичайної назви певного об’єкта 
і полягає в різних формах опису його істотних і характерних ознак. Перифрази (або парафрази) є багатофункціональними. 
Вони поєднують оцінну, емоційну, експресивну, інформативну функції та функцію впливу. Вони також виділяють важливі 
елементи, актуалізують прихований зміст, вводять додаткову інформацію та дозволяють уникнути тавтології [5, с. 11]. Екс-
пресивні перифрази є ефективним засобом імпліцитного впливу на читача. Ще однією функцією, яку часто бере на себе 
парафраза, є номінативна, а саме називання нових реалій життя, тобто предметів та явищ, які до цього не існували і відпо-
відно не мали своєї власної назви. У таких випадках перифраз зближується з неологізмом. 

Різновидами перифразу вважаються такі художні засоби: адинатон, евфемізм, дисфемізм (дефемізм). 
Адинатоном називають стилістичну фігуру, яка в основному в гіперболічній формі співставляє певну реалію з чимось 

неможливим, з якоюсь нереальною ситуацією. Зі стилістичного погляду мета адинатону зазвичай – це гумор. Цим худож-
нім прийомом автор пропонує альтернативу реалізмові, формує несумісність, що й спричиняє комічний ефект [9, с. 211]. В 
основному адинатон спрямований на те, щоб виділити, акцентувати увагу на певному факті чи якості (переважно адресата). 

Евфемізм теж виступає різновидом перифразу. Адже це благозвучне слово або вираз, вжите для заміни непристойних, 
небажаних чи заборонених. Основною метою цього художнього засобу є пом’якшення неприємної або грубої реалії. 

Якщо евфемізм дозволяє уникнути неприємних слів, то дисфемізм полягає у вживанні замість емоційно і стилістично 
нейтрального слова чи виразу більш грубого, вульгарного. У художній літературі і публіцистиці цей засіб допомагає висло-
вити негативне, критичне, зневажливе ставлення до певного факту, явища, персонажа. Як і евфемізми, дисфемізми внаслі-
док широкого вжитку швидко «стираються», оскільки з часом втрачають своє негативне значення і починають сприйматись 
як нейтральний вислів.

Прагматичний та когнітивний аспекти. Вторинна номінація орієнтує читача в потоці фраз та пришвидшує процес 
читання. І що багатшою є гама цього виду вторинної номінації в тексті, то легшим стає процес читання, тому що читачеві 
не доводиться застосовувати додаткові стратегії для його розуміння.

Прагматичний аспект вторинної номінації полягає у її тісному зв’язку з процесом читання-розуміння. Ця компетенція 
набуває особливої ваги для тих, хто вивчає іноземну чи рідну мову. Вона є необхідною для того, щоб витлумачити зміст 
будь-якого тексту, зрозуміти його [12, с. 56]. 

Окрім вищезгаданих характеристик вторинна номінація виконує дуже важливі функції в рамках зв’язності тексту. Якою 
б не була форма тексту – усна чи письмова, його зв’язність є основною характеристикою для того, щоби вважатися текстом. 

Розглядаючи механізми вторинної номінації з позиції когнітивної лінгвістики, слід вказати на те, що вторинна номінація 
завжди когнітивно обумовлена, оскільки при її сприйнятті задіюється когнітивна система адресата – того, на кого націлена 
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номінація, і чия реакція, як правило, необхідна адресантові. Вторинна номінація може відповідати одночасно і комуніка-
тивним, і когнітивним вимогам, тому що вона не тільки фіксує фрагменти знань та досвід мовця, але і наділяє його тією чи 
іншою формою відповідно до комунікативного задуму та прагматичних інтенцій мовця.

Загалом, когнітивний підхід, безсумнівно, дозволяє досліднику вийти за межі лексичного значення слова і у процесі 
аналізу залучити до розгляду таку інформацію, як суб’єктивні асоціації, оцінний фактор, позамовні факти, які, як відомо, 
знаходяться за межами лексичного значення слова, але, попри це, відіграють важливу роль у інтерпретації висловлень.
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After the division of Polish–Lithuanian Commonwealth and the entry of the Belarusian lands into the Russian Empire, the formation 
of the Belarusian national stereotype began, which aimed at the complete identification of the Belarusian and Russian peoples. The article 
examines the artistic interpretation of the Belarusian people, draws attention to the formation of the Belarusian national stereotype, which 
aims to fully identify the Belarusian and Russian people. Fundamental in art works is the principle of compositional contrast, one’s own / 
alien, which forms the “image of the enemy” in the reader. Positive characteristics of the character’s moral character allow Russian and 
Byelorussians to interleave, contributing to the Russification of the Belarusian national character in literature.

Key words: Russian literature, literary connections, artistic image, national stereotype, national space, The January Uprising.

Постановка проблемы. На протяжении долгого периода образы белорусов в русском политическом и бытовом созна-
нии ассоциировались сначала с Великим княжеством Литовским и литвинами, а затем с Речью Посполитой и поляками. 
Из-за сложных политических отношений, которые складывались у Московского Царства, а в дальнейшем у Российской 
Империи, с данными государствами, на их основе формировался образ национального врага. Как известно, после первого 
раздела Речи Посполитой в 1772 году и в последующее время территория Белоруссии входила в состав Российской Импе-
рии. Данные обстоятельства потребовали существенных изменений в российской государственной риторике относительно 
белорусских земель. Так, в Наказе Екатерины II генерал-губернаторам Псковской и Могилёвской губерний об организации 
управления в присоединённых от Польши землях от 28 мая 1772 года отмечено: «Вы всячески стараться будете, чтоб с 
вступлением новых провинций под скипетр наш в оных пресеклись всякие угнетения, притеснения, несправедливости, раз-
бои, смертности, убийства, а в исследовании дел мерзкие пытки, обвиняющие виноватого, как невинного, и всякие суровые 
казни и наказания; одним словом, мы желаем, чтоб не только сии провинции силою оружия были нам покорены, но чтоб вы 
сердце людей, в оных живущих, добрым, порядочным, правосудным, снисходительным, кротким и человеколюбивым управ-
лением Российской империи присвоил, дабы они сами причину имели почитать отторжение свое от анархии республики 
Польской за первый шаг к их благоденствию» [1, с. 26].

Присоединение новых территорий потребовало не просто интеграции белорусов в русскую культуру, но и изменение 
национального мышления, в котором белорусская народность представлялась бы полным отождествлением русского нацио-
нального характера. Политика культурного доминирования преследовала, в первую очередь, стирание этнического деления 
на мы/они и свой/чужой по отношению к белорусам. Она дала определенные результаты, так как русские и белорусы и 
сегодня воспринимают друг друга прежде всего как братьев, добрых соседей, партнёров и т.п.

Цель данной работы заключается в выявлении особенностей художественного воплощения белорусского стереотипного 
характера в русской культуре.

Объектом исследования послужил роман Ивана Лажечникова «Внучка панцирного боярина».
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Методологическое и общенаучное значение. Материалом для исследования послужила критическая и художественная 
литература XIX века. Основными методами исследования являются конкретно-исторический, сравнительно-исторический 
и дескриптивный.

Изложение основного материала. Важную роль в формировании представлений о другом народе играет литература. 
Связано это, в первую очередь, с концептуальностью и собирательностью образов героев художественных произведений. 
Например, после триумфа русского оружия в Отечественной войне 1812 года в художественных произведениях широкое 
распространение получил образ гувернёра-француза или француженки, отличительной чертой которых является кичли-
вость, излишняя манерность и мнимая образованность. При этом для создания полноценного образа автору не обязательно 
было с первых же страниц целостно и всесторонне раскрывать своего героя, а предоставить право самым читателям воз-
можность целостного его восприятия на уровне «живого человека». Для работы стереотипов иногда достаточно короткого 
упоминания или содержательной фразы. Например, в «Пиковой даме» Александра Пушкина Томский говорит: «Германн 
немец: он расчётлив!» – предлагая читателю самостоятельно соотнести фразу со стереотипом немца в русском сознании, 
сложившимся ещё в петровскую эпоху, и выстроить дальнейшее представление о герое, сочетая его с авторской оценкой по 
ходу повествования. Разумеется, данный подход к изображению иного национального характера не является объективным, 
но у читателя подсознательно формируется определённое отношение к чужой народности – в данном случае французам 
и немцам, – которое в дальнейшем он будет использовать в реальной действительности. Таким образом, художественная 
литература способствует формированию национальных стереотипов.

Задача изменить восприятие белорусского народа с отрицательного на положительное с конца XVIII века в русской 
литературе осложнялась тем, что следовало не просто создать новый национальный стереотип, но и постараться изменить 
взгляд белорусов на самих себя. Достигалось это через антиномы поляк – белорус и поляк – русский (например, в романах 
«Иван Выжигин» Ф. Булгарина, «Княжна Острожская» Вс. Соловьёва, «Обрусители» Н. Ланской). Это позволяло чита-
тельской аудитории самостоятельно провести параллели относительно кровного/духовного родства русских и белорусов и 
одновременно объединить их против общего «врага», который устоялся в русском менталитете, – поляков.

Ситуация после восстаний 1830-1831 и 1863-1864 годов осложняла формирование мифа о единстве. Подавление цариз-
мом этих восстаний привело к ужесточению политики по отношению к Белорусским губерниям и новой волне русификации 
этих территорий. Так, в 1840-м году Николай I издал указ, в котором запрещал употреблять слова «Белоруссия» и «белорус» 
в официальных документах и печатных изданиях. Сложной была ситуация после 1863 года. Не случайно, что в своём отчёте 
по управлению Северо-западным краем граф М.Н. Муравьёв-«вешатель» писал, что всё крестьянское население «в душе 
русское», но загнано и забито и ждёт только освобождения: «здѣсь одни только крестьяне, сохранившіе Православную вѣру 
и даже насильственно принявшiе римско-католичество, остались вѣрными сынами Россіи и преданными престолу вашего 
императорскаго величества; ихъ необходимо поднять, возвысить и поставить въ совершенно независимое положеніе отъ 
польскихъ пановъ. Тогда только мы можемъ бороться съ польскою пропагандою, постоянно уничтодать ее и привести въ 
ничтожество» [3, с. 497-498].

Подвижность убеждений и человеческого восприятия – явление обыденное в психологии, отсюда вытекает и подвиж-
ность национального стереотипа. Изменяемость его в ходе истории обусловлена различными факторами: политической 
системой, экономическими подходами, социальным восприятием или культурными влияниями. Немаловажным является и 
официальная государственная риторика. Но если мы говорим о художественном тексте, впитывающем авторское видение 
мира, то здесь имеет значение и личностный опыт писателя: его знакомство со страной и нацией, о которой он рассказывает, 
прямое общение с ее представителями, понимание культуры, особенностей исторического формирования и развития.

Ярким произведением данного периода является роман Ивана Лажечникова «Внучка панцирного боярина», впервые 
опубликованный в 1868 году. Во второй трети XIX века И.И. Лажечников был довольно популярным и уважаемым литерато-
ром, сегодня его называют одним из родоначальников русского исторического романа. Его наиболее известные и успешные 
произведения – романы «Ледяной дом», «Бусурман» и трагедия «Опричник» – были написаны на основе исторических 
материалов, собственного опыта и этнографических заметок.

В 1853 году Иван Лажечников переехал в Витебск, где был назначен вице-губернатором. В этой должности он пробыл 
недолго, до апреля 1854 года, и о самом городе, как обо всей Витебской губернии отзывался довольно нелестно. Однако 
когда тема восстания 1863-1864 годов пришла в художественную литературу, автор обратился не только к официальным 
источникам (в основу его романа легла статья «Неделя беспорядков в Могилёвской губернии в 1863 году», опубликованная в 
журнале «Русский вестник»), но и к собственным наблюдениям и заметкам, сделанным во время жизни в Белорусском крае.

Действие романа «Внучка панцирного боярина» происходит в Москве и «городе на Двине» и охватывает 1862-1863 
годы. Через своих героев, в первую очередь семью Ранеевых и Стабровских, автор показывает причины и пути осущест-
вления восстания, которое трактуется как польское, а также описывает первые столкновения народного жонда с русскими 
солдатами. Помимо основной сюжетной линии, И.И Лажечников большое внимание уделяет взаимоотношению поляков и 
русских, рассматривая их в классическом противопоставлении. При этом в общий конфликт двух народов автор вводит бе-
лорусов. Так, подводя читателя к предательской, по мнению автора, идее восстания, Михаил Ранеев говорит о герое-поляке, 
подчёркивая низость его поступков: «[Владислав] Стабровский, дальний родственник моей покойницы. Неглупый молодой 
человек, добрый, благородный. Мы его очень любили. Казалось, так всегда предан России. И было за что. Родился на рус-
ской земле, воспитывался на казённый счёт в русской гимназии, кончил курс в русском университете, состоит на русской 
службе, идёт по прекрасной дороге… Но с некоторого времени прогневался на Россию, стал частенько завираться о ка-
кой-то польской национальности в западных губерниях…» [2].

Следует отметить, что негативная риторика в адрес поляков в романе порой весьма категорична, на что обращали внима-
ния даже критики того времени. Показательно, что, когда автору необходимо подчеркнуть сомнения своего героя в правиль-
ности выбора, он манипулирует национальной принадлежностью, ища «естественное» родство Стабровского с русскими: 
«Мать его [Стабровского], белорусская зажиточная помещица <…> Едвига Стабровская, вдова белорусского помещи-
ка…» [2]. 
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Тот же приём И.И. Лажечников использует, обращаясь к польским корням главной героини. Когда необходимо акценти-
ровать внимание на родстве народов, он пишет:

« – …Это портрет моей покойной жены. Какой благостней дышит её лицо, какие лучи ангельской доброты льются из 
глаз её! Святая женщина! Выродок из польской семьи!

 – Скажите лучше, папаша, из белорусской» [2].
 А когда необходимо оправдать русского Ранеева в возникшем конфликте с тестем, автор вкладывает в речь героя сле-

дующую фразу: «Жена и отец её, какой-то панцирный боярин, поляки…» [2]. Таким образом, мы видим адепта ассимиля-
ционной политики в отношении белорусского народа в действии, где историческая данность «Белоруссия входила в состав 
Речи Посполитой» воспринимается сквозь призму политических лозунгов «когда-то это были единые земли Древней Руси». 
И, соответственно, русские и белорусы не могут быть чужими друг другу.

Интересно, что идентичную политику со стороны представителей Польши, автор называем притворством, которому 
нет места в реальности: «Вы отмерили для польской национальности земли из-за Вислы до Днепра и забыли, конечно, что 
в Литве, в Белоруссии, на Волыни, в Киеве живут миллионы русских, православных – какая же тут польская националь-
ность?» [2]. К слову, религия стала ещё одним сближающим фактором в отношениях русских и белорусов, являясь прямым 
отражением политической доктрины того времени: одна вера – один народ, один народ – одно государство.

Государственную пропаганду народного единения Иван Лажечников показывает через акцентацию различия положения 
в обществе русского и белорусского крестьянина: «Стоит только поставить рядом русского крестьянина и белорусца. 
Что ест этот несчастный, в чём одет, под какой кровлей живёт? И свет-то Божий проходит у него со двора через кро-
шечные отверстия вместо окошек, а не с улицы. Какой-то сочинитель писал, что и собаки, увидав панскую бричку, с испуга 
бросаются в подворотни» [2]. Тот же приём автор использует, описывая злодейства и пренебрежительное отношение поль-
ских панов к своим крестьянам: «Пока вы [поляки] обещаете, а русское правительство даёт» [2].

Собственно образ белоруса автор раскрывает посредством представления читательской аудитории слугу Владислава 
Стабровского Кирилла, выходца из белорусских крестьян: «Кирилл был из числа тех белорусских слуг, соединяющих с 
простоватой, несколько грубой речью безграничную преданность и верность господам своим, если господа только мало-
мальски обращаются с ними по-человечески. <…> Он не знал, что такое праздность, и сидеть без дела, скрестив руки, 
считал за великий грех. Когда ему нечего было делать по окончании обыденной барской службы, он то вязал чулок, то по 
доброй воле утюжил панские рубахи, как самая искусная прачка, то шил себе сапоги» [2].

Помимо уже сложившегося в наше время стереотипа о трудолюбии, ответственности, автор также отмечает острый ум 
белорусов. Так, говоря о намерениях польских панов через лесть и обман привлечь белорусских крестьян к восстанию, он 
отмечает: «Не забыты были и холопы. С ними паны стали обращаться гуманнее, сократили их работы и не посылали на 
панский двор по воскресеньям поступать топором, обещали им даровые земли, если они будут преданы своим господам. 
Но добродушные белорусцы, смекая в этих приманках что-то недоброе, не очень поддавались им, были себе на уме» [2].

Таким образом, перед читателем предстаёт идеализированный образ, привлекающий и подкупающий своим характером, 
душевными качествами, вызывающий симпатию. Он вполне отождествлялся с образом русского крестьянина – также до-
брого, работящего, способного на выдумку и т.д., – который получил широкое распространение в русской литературе XIX 
века. В то же время автор говорит о бедственном положении «белорусцев», подчёркивает, что они нуждаются в «спасении» 
от польского рабства: «…бросьте в сердце этого доброго, простодушного народа благотворную искру, заставьте его 
на часок забыть панский и жидовский плен, и вы увидите, как этот мёртвый народ оживляется будто гальваническим 
током» [2]. Таким образом, в романе отражается официальная политика культурного доминирования, сглаживаются на-
циональное противопоставление свой/чужой и формируется взгляд на белорусскую народность как идентичную русской.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО МОВЛЕННЯ В ІНАВГУРАЦІЙНІЙ ПРОМОВІ

У статті проаналізовано особливості політичного мовлення в інавгураційні промові. Аналіз політичного мовлення на-
цілений на дослідження знань, понять, тлумачень та поведінкової норми оратора. Досліджено інавгураційне звернення пре-
зидента Америки Теодора Рузвельта. Результати аналізу засвідчили, що найбільший відсоток в інавгураційному зверненні  
Т. Рузвельта складають національно-культурні, соціальні та політичні концепти. Виявлено, що кожному етапу розвитку амери-
канського суспільства властиві певні концепти, закладені в національній свідомості і виражені словами-символами, які поясню-
ють соціокультурний пласт політичного мовлення.

Ключові слова: політичне мовлення, інавгураційне звернення, концепт, топос, соціокультурні аспекти, національні особли-
вості, цінності, ментальні особливості.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ИНАУГУРАЦИОННОМ ВЫСТУПЛЕНИИ

В статье проанализированы особенности политической речи в инаугурационном обращении. Анализ политического вещания 
нацелен на исследование знаний, понятий, толкований и поведенческой нормы оратора. Исследовано инаугурационное обращение 
президента Америки Теодора Рузвельта. Результаты анализа показали, что наибольший процент в инаугурационном обраще-
нии Т. Рузвельта составляют национально-культурные, социальные и политические концепты. Доказано, что каждому этапу 
развития американского общества свойственны определенные концепты, заложенные в национальном сознании и выраженные 
словами-символами, которые объясняют социокультурный пласт политического вещания.

Ключевые слова: политическая речь, инаугурационное обращения, концепт, топос, социокультурные аспекты, национальные 
особенности, ценности, ментальные особенности.
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POLITICAL SPEECH PECULIARITIES IN INAUGURAL ADDRESS

The article outlines the political speech peculiarities in inaugural address. Political speech aims at persuading the listener by giving 
arguments, their beliefs on an emotional level, or even manipulating by means of the political speech. The analysis of the political speech 
gives an opportunity to study the knowledge, concepts, interpretations and behavioral rules of the speaker. The purpose of our research is to 
study the socio-cultural and psycholinguistic aspects of an inaugural discourse and classify the main appeal concepts on the example of the 
inaugural address of the 26th American President of Theodore Roosevelt. The analysis showed that the highest percentage in Theodore Roo-
sevelt’s inaugural address includes the national-cultural, social and political. However, the components of independence (nezalezhnist’), 
democracy (demokratiia), equality (rivnist’) in the above inaugural address find their minimal use, although it is important for the political 
speech of American politicians. Since other concepts have hardly been reflected in Theodore Roosevelt’s speech, we consider them temporal. 
It is found that for each development period of the US society, certain concepts are inherent in the national consciousness and expressed in 
words-symbols, which explain the socio-cultural stratum of a political speech.

Key words: political speech, inaugural address, concept, topos, socio-cultural aspects, national peculiarities, values, mental charac-
teristics. 

Постановка проблеми. Політичне мовлення у промові спрямоване на переконання слухача в аргументах, переконання 
його на емоційному рівні або навіть маніпуляції з ним. Спосіб, в який політики звертаються до нації може мати значний 
вплив на те, якими вони представляються слухачам. 

Політик має незавидне завдання – керувати масами. Важливість політичного мовлення полягає в здатності контролюва-
ти маси не через силу, а через переконання людей вибирати особу на чолі за допомогою мовних явищ.

Актуальність дослідження. Виголошуючи інавгураційне звернення, президент формально вступає на посаду. Він звер-
тається до свого народу з мовними постулатами, що здатні окреслити майбутню тему виступу. Політичне мовлення в інав-
гураційній промові має на меті пролити світло на перелік проблем, що стоять перед країною і світом та на труднощі у по-
доланні цих проблем. Інавгураційні виступи встановлюють тон адміністрації. Інавгураційне звернення дає першу і головну 
можливість президенту представити своє бачення народу та світу. Аналіз політичного мовлення націлений на дослідження 
знань, понять, тлумачень та поведінкової норми оратора. Відтак, це можливість проаналізувати здатність спікера сприймати 
сутність певних політичних, економічних та мовних моментів, які завжди складають основу актуальності будь-якого до-
слідження. 
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Зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями. Авторські напрацювання, ма-
теріали, висловлені думки, припущення та висновки можуть бути використані для генерації ідей та напрямків у досліджен-
ня мовних та мовленнєвих аспектів у виступах українських політиків. Дослідження має практичне значення, оскільки при-
вертає суспільну увагу до проблем національної гордості, патріотизму та високих моральних почуттів кожної особистості 
засобами мовного впливу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічною основою дослідження є роботи відомих вче-
них таких як І. Р. Гальперін (1981), В.Н. Комісаров (2000), Ю.В. Бреус (2004), Ю.В. Півуєва (2004), К.В. Двойніна (2004),  
Т.А. Знаменська (2004), В.В. Чеботарьова (2008), М.В. Луканіна (2003), М.В. Мажутіс (2006), Ю.В. Терехова (2006),  
А.П. Міняр-Бєлоручєва (2007), О.О. Вдовина (2007) націлених на дослідження прагматичних, лексичних, семантичних, сти-
лістичних та синтаксичних особливостей тексту. Дослідженням політичного дискурсу займалися Т. Ван Дейк, Ю. Хабермас, 
Р. Барт, Н. Ферклоу, П. Серіо, а також вітчизняні автори: М. Ільїн, Є. Шейгал, О. Баранов, Г. Почепцов та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Вивчення по-
літичних промов політиків будь-якого рівня та часу не втрачає актуальності і сьогодні. Дослідження здійснюються у рамках 
лінгвістичних, соціальних, національних, культурних меж. Ми ж маємо на меті проаналізувати певні психолінгвістичні 
аспекти трактування мовних політичних постулатів через призму дослідження лексичних одиниць.

Новизна дослідження полягає у вдосконаленні ідей щодо комплексного аналізу лінгвістичних та соціокультурних мо-
ментів інавгураційного дискурсу за допомогою контент аналізу, потужного психолінгвістичного методу дослідження.

Методологічне або загальнонаукове значення означеного дослідження пояснюється уточненням, збагаченням та сис-
тематизацією термінів і понять у науковому просторі з лінгвістики та психолінгвістики.

Викладення основного матеріалу. Специфіка сучасної мови інавгураційного дискурсу в останні роки активно обгово-
рюється низкою закордонних та вітчизняних вчених. Метою інавгураційного дискурсу як елементу ораторського мистецтва 
є переконання та маніпуляція суспільною свідомістю. Йому характерна мовна образність, яка реалізується за допомогою 
засобів виразності, розглядається як система маніпулятивних мовних впливів. Інавгураційні виступи поєднують прийоми 
логічної аргументації та виразні мовні засоби всіх рівнів для того, щоб зробити сильний емоційно-психологічний і прагма-
тичний вплив на аудиторію, звертаючись до національної гордості. Патріотизму і високим моральним почуттям людей за 
допомогою арсеналу концептів, закладених в національній свідомості та відтворюючих політичну картину світу [4].

Метою нашого дослідження є вивчення соціокультурних та психолінгвістичних аспектів інавгураційного дискурсу та 
класифікація основних концептів звернень на прикладі інавгураційного звернення 26-го президента Сполучених Штатів 
Америки Теодора Рузвельта. 

Інавгураційне звернення американського президента структуроване наступними обов’язковими ознаками:
1) учасниками (президент та масова аудиторія). 
Інавгураційна промова президента як різновид інституційного дискурсу – перше офіційне звернення глави держави до 

мультикультурної аудиторії. У своїй промові Т. Рузвельт демонструє повагу до закону і до людей, які обрали його на цю по-
саду, використовуючи звернення My Fellow-Citizens. 

2) текстом (саме інавгураційне звернення, яке існує в письмовій формі та промовлене президентом [1];
3) метою – декларація принципів нової адміністрації і згуртування нації за допомогою віри в свого лідера та свою країну. 

В інавгураційному звернення Т. Рузвельта простежується спадкоємність національних ідеалів, традицій, цінностей (We all 
the heirs of ages…; We have become a great nation…; Our relations with the other powers of the world are important; but still more 
important are our relations among ourselves. Such growth in wealth, in population, and in power as this nation has seen during the 
century and a quarter of its national life…. Our forefathers faced certain perils which we have outgrown. Yet, after all, though the 
problems are new, though the tasks set before us differ from the tasks set before our fathers who founded and preserved this Repbblic 
…). Як бачимо, мовець підкреслює, що громадяни повинні усвідомлювати та відчувати, що є вагомою частиною своєї кра-
їни. У промові часто зустрічаємо займенник us, дієслово unite, числівник one, які слугують для демонстрації ідеї єдності.

4) Обмеженням тимчасовими рамками і локальним фактором. Ця ознака означає, що інавгураційний виступ ви-
мовляється тільки під час церемонії інавгурації президента, в певний час, в певній державі і на певній території.  
Т. Рузвельт, як і всі президент США виголошував інавгураційну промову у Вашингтоні, в Капітолії 20 січня наступного року 
після виборів.

5) смисловою цілісністю і чіткою структурою. Чітка структура в сукупності з єдиною метою обумовлює змістову ціліс-
ність інавгураційного звернення. Інавгураційне звернення структурно поділяється на вступ, головну частину і висновок. У 
вступі своєї промови Т. Рузвельт звертається до свого народу, нагадуючи про його величність та благополуччя та дякує за це 
божим силам (… but with gratitude to the Giver of God who has blessed us with the conditions which have enabled us to achieve so 
large a measure of well-being and of happiness). Можна вважати, що ідеологічна спрямованість на духовну змістовність стає 
тут стрижневим моментом. Основним завданням Т. Рузвельта у вступі є уплинути на слухачів, щоб підняти їхні душевні 
сили на добрі діяння й облагородження самих себе. Досягти цього автор промови намагається за допомогою майстерного 
використання мовних засобів та роботою зі словами.

Головну частину промови присвячено аргументації фактів з приводу величності американської нації, її розквіту, миру 
та справедливості, обов’язків нації, окреслюються деякі політичні та соціальні моменти, а головне наголошується на важ-
ливості уряду (… and a fixed determination to show that under a free government a mighty people can thrive best, alike as regards 
the things of the body and the things of the soul. We have duties to others and duties to ourselves. We wish peace, but we wish the 
peace of justice, the peace of righteousness. Modern life is both complex and intense, and the tremendous changes wrought by the 
extraordinary industrial development of the last half century are felt in every fiber of our social and political being.)

У висновку оратор акцентує увагу на минулому Америки, де виголошує подяку предкам за заснування та збереження 
їхньої країни. Т. Рузвельт наголошує на подальшій праці всіх громадян для збереження та примноження тих цінностей, які 
залишили предки (But we have faith that we shall not prove false to the memories of the men of the mighty past. They did their work, 
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they left us the splendid heritage we now enjoy. We in our turn have an assured confidence that we shall be able to leave this heritage 
unwasted and enlarged to our children and our children’s children.) 

6) виконанням ряду специфічних функцій – інтегративної, інспіративної, декларативної і перформативної [5].
У політичній промові особливу роль відіграють топоси (топіки), які є джерелами винаходів, що розвивають думку. По-

літичні топіки роблять промови прийнятними та доречними для слухачів, допомагають розпізнати учасників політичного 
спілкування. Кожна функція інавгураційного виступу реалізується за допомогою того чи іншого топосу. Інтегративна функ-
ція розкриває тему взаємних обов’язків між спікером та публікою та виголошує резолюцію про єдність нації як ключову 
ідею успішного розвитку країни в цілому.

Суть інспіративної функції полягає в прославлянні традиційних цінностей. Потенційний кандидат у президенти 
зобов’язаний запевнити народ щодо успішного подальшого правління країною, дотримуючись традицій започаткованих 
його попередниками. Посилання на минулі події стають ключовою аргументацією у подоланні перешкод та проблем.

Обов’язковою складовою інавгураційної промови є топос велич нації. Хвала нації віддається перерахуванням її рис, гід-
них захоплення (We have duties to others and duties to ourselves. We have become a great nation, forced by the fact of its greatness 
into relations with the other nations of the earth, and we must behave as beseems people with such responsibilities.) Непрямим 
виразом хвали сильної нації є демонстрація рішучості всілякими методами та способами відстоювати свободу громадян на 
рівні цілої країни (We know that no people needs such high traits of character as that people which seeks to govern its affairs aright 
through the freely expressed will of the freemen who compose it). Прославляння національної гідності орієнтується на про-
славляння національних інтересів. Обов’язковим є зазначити, що вироблені національні цінності слугують пріоритетом для 
президента та народу, наголосити на прихильності президента до цих цінностей та важливості їх збереження у подальшому. 
Посилання на встановлені традиційні цінності (freedom, work, faith, discipline, comfort, security, safety, prosperity) також від-
носиться до топосу величі нації. 

Інспіративна функція інавгураційного виступу знаходить своє відображення у топосі піднесених емоцій (радість, вдяч-
ність, любов). Загалом інавгураційна промова містить дуже високу шкалу емоційності, представлену використанням сти-
лістичних прийомів та так званих емотивів[3].

Декларативна функція має на меті повідомити про режим правління нового президента. Оголошення певних правил 
керування державою не слугує закликом до діяльності, а лише пропонується для роздумів. Декларативна функція реалі-
зується через топоси обов’язку і роботи. Ключовими словами топосу обов’язку є must, obligation, duty, responsibility (a full 
acknowledgement of the responsibility which is ours; We have duties to others and duties to ourselves; …and we must behave as 
beseems a people with such responsibilities.; our attitude must be one of cordial and sincere friendship.; We must show not only 
in our words, but in our deeds…; … we must be no less insistent…; Power invariably means both responsibility and danger.; … 
and therefore our responsibility is heavy…; … these tasks must be undertaken…; To do so. We must show…).У реалізації топосів 
обов’язку прослідковується певна дидактика: президент виглядає як мудрець, який не просто віщує про постулати для вико-
нання, а й вселяє моральні принципи, які закладено в основу благородної діяльності і на благо нації. Декларація політичних 
принципів носить умоглядний характер, так як президент оголошує вірність принципам та традиціям, які існували вже до 
нього. Все ж, виклад основних положень програми дій неможливий без згадки повсякденних проблем та завдань. Такий хід 
вважаємо важливим, оскільки інавгураційна промова як тріумфальний ритуал, все ж демонструє бажання президента дбати 
про народ, вирішуючи щоденні проблеми та стати до нього ближчим. 

Перформативна функція, насамперед, пов’язана з топосом законослухняності політичного лідера. Одна з якостей, 
яку Американці очікують побачити у гідному лідері своєї нації – це готовність слідувати букві і духу закону. (Under such 
conditions it would be our own fault if we failed; and the success which we have had in the past, the success which we confidently 
believe the future will bring, should cause in us no feeling of vainglory, but rather a deep and abiding realization of all which life 
has offered us…). Перформативна функція включає в себе і топос гідного лідера, який проявляється у володінні лідером 
певним багажем знань, перспективністю та майстерністю оберігати країну та її народ від загарбників зовні та забезпечити 
процвітання у майбутньому (Toward all other nation, large and small, our attitude must be one of cordial and sincere friendship. 
We wish peace, but we wish the peace of justice, the peace of righteousness. We wish it because we think it is right and not because 
we are afraid. No weak nation that acts manfully and justly should ever cause to fear us, and no strong power should ever be able 
to single out as a subject for insolent aggression). Як видно, Т. Рузвельт вбачає захист нації у мирних відносинах та у законах 
справедливості з іншими країнами та вимагає такого ж ставлення і до Америки.

У ході дослідження інавгураційної промови Т. Рузвельта [1] методом вибірки було відібрано компоненти концептів. 
Концепти представляють собою одиниці культури, що включають ціннісну складову і виступають тими структурами свідо-
мості, в яких фіксується цінності соціуму. Вони займають особливе місце в політичній свідомості, представляючи собою 
цінності та ідеї, до яких політики апелюють в програмних промовах та зверненнях, впливаючи на аудиторію з метою по-
силення когнітивного чинника в суспільній свідомості. 

Нами було проведено аналіз концептів політичної картини світу американців як способу розуміння, результати якої 
багато в чому визначають статус та рівень життя громадян. У тексті інавгураційного звернення Т. Рузвельта [1] методом 
вибірки було відібрано компоненти концептів, які привалюють в промові. Подальший кроком стало здійснення класифікації 
концептів [2], в залежності від сфери функціонування в інавгураційному дискурсі Т. Рузвельта. Така класифікація дозво-
ляє виявити концепти, які найбільш яскраво відображають соціокультурні особливості американського суспільства і до 
яких найчастіше апелюють президенти з метою створення іміджу президента як гаранта єдності народу і державної влади. 
Промова американського лідера вміщує в собі вітальні концепти (все те, що пов’язано з явищем життя і життєвими пріори-
тетами) – safety (безпека), peace (мир), future (майбутнє); соціальні (ті слова, які висвітлюють ідею соціальної рівності та 
соціальної справедливості, протидію дискримінації) – freedom/liberty (свобода), patriotism (патріотизм); політичні (ідеоло-
гічні та політичні цінності, переваги, політичні норми, принципи, ідеали) – government (уряд), law (закон), Constitution (Кон-
ституція); національно-культурні – nation (нація), America (Америка), we (ми), people (люди/народ), leadership (лідерство), 
independence (незалежність); морально-етичні – challenge (виклик), humanity (гуманність), responsibility (відповідальність); 
естетичні – greatness (велич); релігійні – God (Бог); економічні – success (успіх); екологічні – nature (природа). 
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Результати аналізу засвідчили, що найбільший відсоток в інавгураційному зверненні Т. Рузвельта складають національ-
но-культурні (27%), соціальні (12%) та політичні (13%). Таким чином, ці три позиції займають особливе місце для амери-
канського суспільства. Але, компоненти independence (незалежність), democracy (демократія), equality (рівність) в розгля-
нутому інавгураційному зверненні знаходять своє мінімальне застосування, хоча і є важливими для політичного мовлення 
американських політиків. Факт, що інші цінності представлені у меншій мірі свідчить про те, що кожному історичному 
періоду властиві певні концепти. Оскільки інші концепти майже не знайшли свого відображення у промові Т. Рузвельта, то 
ми вважаємо їх темпоральними. 

Головні висновки. Основними завданнями інавгураційного дискурсу є: влада – здатність, право і можливість вирішаль-
ним чином впливово діяти по відношенню до людського поводження за допомогою волі, авторитету, права; народ – єдине 
джерело державної влади; президент – символ і гарант єдності народу і державної влади, який об’єднує владу і народ в 
одне ціле. Аналіз особливостей інавгураційного дискурсу, представленого системою концептів на прикладі інавгураційного 
звернення Теодора Рузвельта дозволяє зробити висновок, що кожному етапу розвитку американського суспільства влас-
тиві певні концепти, закладені в національній свідомості і виражені словами-символами, які пояснюють соціокультурний 
пласт політичного мовлення, що відображає традиційні ідейні цінності і національні ментальні особливості американського 
суспільства. 

Перспективи використання результатів дослідження. Дане дослідження та його результати можуть стати актуальни-
ми для вивчення психолінгвістики політичного дискурсу та мовної особистості політика як учасника спілкування. 
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романі М. Шейбона “The Yiddish Policemen’s Union”. Автори аналізують моделюючий потенціал мовних одиниць, тобто можли-
вість їх використання для позначення неіснуючих денотатів при збереженні їхніх десигнатів та експресивного ефекту, а також 
для експлікації підкреслено авторських конотацій широко відомих понять. Важливим компонентом художнього задуму письмен-
ника, який безпосередньо впливає на лінгвістичні особливості роману, є свідоме поєднання в тексті твору двох мовних джерел – 
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можна з певною мірою умовності розглядати їх приклади специфічного американсько-єврейського “макаронічного мовлення”. 
З-поміж досліджуваного масиву лексичних одиниць у тексті М. Шейбона найбільш широко представлені численні різновиди оні-
мів (топоніми, урбаноніми, антропоніми, ергоніми, етноніми тощо), які утворені на базі як англійської, так і деяких інших мов. 
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сматривать как примеры своеобразной американо-еврейской «макаронической речи». Среди исследуемого массива лексических 
единиц в тексте М. Шейбона наиболее широко представлены многочисленные разновидности онимов (топонимы, урбанонимы, 
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подчеркнуто частотным является употребление автором американских сленгизмов – как правило, заимствованных из языка 
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The paper presents a description of the lexico-semantic means for alternative reality modeling employed in Michael Chabon’s novel 
“The Yiddish Policemen’s Union.” The researchers analyze the modeling potential of language units, i. e. the possibility of using them to 
express null denotations, their designata and expressive effect largely preserved, or to reveal the author’s markedly individual connotations 
of common widespread notions. An important component of the writer’s artistic design immediately determining the linguistic peculiari-
ties of the novel consists in the deliberate merging together of two linguistic keys – English and Yiddish – which interact in a complex and 
complicated way, thus allowing to regard the corresponding fragments of the text, tentatively speaking, as examples of a specific American-
Jewish ‘macaronic speech’ which may be of interest to a wider set of linguists. Within the array of the vocabulary units considered in the 
paper, the most widespread are various types of onyms (toponyms, urbanonyms, anthroponyms, ergonyms, ethnonyms etc) coined out of 
both English and some other languages’ morphemes. Besides, a vast number of American slang lexemes, the majority of them once bor-
rowed from Yiddish, are frequently used by the author alongside with numerous neologisms emerging on the basis of mixed English-Yiddish 
semantic patterns. 

Key words: alternative reality, M. Chabon, “The Yiddish Policemen’s Union”, the modeling potential of language units, onyms, ‘maca-
ronic speech’, the English language, the Yiddish language. 

 
Актуальність дослідження. Навряд чи можна заперечувати той факт, що протягом кількох останніх десятиліть чис-

ленні різновиди фантастичного жанру в сучасній літературі досить кардинально змінили свій культурний статус, переміс-
тившись із периферії в центр літературного процесу та здобувши немислиму раніше респектабельність. Серед численних 
вітчизняних та зарубіжних дослідників фантастичної літератури та особливо її лінгвістичних особливостей, які й цікавлять 
нас насамперед, можна назвати імена таких науковців як Т. К. Варенко, Н. В. Глінка, Т. В. Катиш, А. С. Хмара, І. В. Арнольд, 
А. П. Бабушкін, Е. М. Меднікова, C. Н. Соскіна, Я. П. Полухіна, R. Nagel, Z. Shavit, A. Yamazaki та багатьох інших. Поряд 
із вищезгаданою еволюцією статусу відбулася й внутрішня еволюція аналізованого жанру, яка призвела, серед іншого, до 
появи такого порівняно нового піджанру сучасної фантастики як альтернативна історія. Цей термін найчастіше вживається 
на позначення того специфічного різновиду наукової фантастики, який, спираючись на всім відомі факти, моделює можливі 
сценарії розвитку історичного процесу, які могли б реалізуватися, якби в певний поворотний момент історія пішла іншим 
шляхом [3, с. 236]. 

Опис лінгвістичних засобів моделювання альтернативної реальності, яка описується в конкретних творах, поступово 
набуває досить широкого розповсюдження [4; 2], оскільки дозволяє, з одного боку, надати практичну допомогу майбутнім 
перекладачам таких творів, а також, з іншого боку, розширює уявлення дослідників про оновлений експресивний потенціал 
сучасної літератури, який випливає з переформатування традиційної ієрархії жанрів та стилів. 

З огляду на це, метою нашої статті є дослідження лексико-семантичних засобів моделювання альтернативної реальнос-
ті, які використовуються в романі М. Шейбона “The Yiddish Policemen’s Union”. Об’єктом дослідження є моделюючий по-
тенціал мовних одиниць, тобто можливість їх використання для позначення неіснуючих денотатів (говорячи мовою логіки, 
“нульових понять”) при збереженні їхніх десигнатів та експресивного ефекту, а також для експлікації підкреслено автор-
ських конотацій широко відомих понять. Предметом дослідження є лексико-семантичні особливості мовлення персонажів 
та автора роману у вищезгаданому аспекті. 

Як і передбачають канони жанру альтернативної історії [5], у романі Майкла Шейбона “The Yiddish Policemen’s Union” 
змальовується по-своєму “реалістичний” світ, специфіка географічного та в якійсь мірі політичного устрою якого детер-
мінована двома засадничими авторськими припущеннями щодо гіпотетичного альтернативного розвитку відомих нам іс-
торичних подій ХХ століття. По-перше, у змодельованій письменником версії минулого проект, що відомий як “доповідь 
Слеттері” (1940 р.), – він передбачав прискорене освоєння Аляски за рахунок переселення туди єврейських біженців із Ні-
меччини та Австрії – був затверджений та прийнятий до виконання, оскільки його основний противник загинув у результаті 
нещасного випадку. По-друге, у серпні 1948 р. молода Держава Ізраїль припинила своє існування. У результаті цих та інших 
історичних колізій одним-єдиним політичним та культурним центром на планеті, у якому зосереджена основна маса світо-
вого єврейства, є колишня територія Російської Аляски – Федеральний округ Сітка, який має широку автономію і де, крім 
євреїв, мешкає також певна кількість російських і філіппінських емігрантів та корінне населення – індіанці-тлінгіти. Однак 
статус єврейської автономії надається Сітці не назавжди, а лише на шістдесят років, після чого вона знову повернеться під 
юрисдикцію США. Дія роману розгортається в 2007 р., за декілька місяців до того, як Федеральний округ Сітка припинить 
своє існування, а його населення буде знову змушене шукати притулок деінде.

Важливим компонентом художнього задуму автора, який безпосередньо впливає на лінгвістичні особливості роману, є 
свідоме поєднання в тексті твору двох мовних джерел – англійського та їдишського. На території Федерального округу Сітка 
їдиш водночас функціонує як офіційна мова та мова міжнаціонального спілкування, якою хоча б у певній мірі (з акцентом, із 
характерними ідіолектними рисами або й відвертими помилками) володіє переважна більшість персонажів твору Шейбона. 
Таким чином, оригінальний англомовний текст роману багато в чому сприймається як своєрідний “переклад” певного не-
відомого оригіналу, а численні сліди впливу їдиш на мовлення персонажів, а подекуди й самого автора (екзотизми, варвариз-
ми, кальки, а також власне авторські новотвори) ще більше посилюють це відчуття. Така підкреслено експресивна міжмовна 
взаємодія стає можливою з огляду на наявність у сучасній англійській мові, а надто в американському слензі, значної кіль-
кості запозичень з їдиш, які реєструються в новітніх словниках та є добре відомими переважній більшості цільової аудиторії 
роману. З огляду на це, численні фрагменти створеного М. Шейбоном тексту можна розглядати в якості прикладів специ-
фічного американсько-єврейського “макаронічного мовлення”, що можуть становити інтерес для ширшого кола лінгвістів. 

Як і у випадку з текстами інших письменників, які працюють у цьому ж жанрі [4, с. 144], з-поміж досліджуваного ма-
сиву лексичних одиниць у тексті М. Шейбона найбільш широко представлені численні різновиди онімів. У складі останніх 
можна виокремити як одиниці, що були утворені автором виключно на базі англійської мови (наприклад, Polar Bear – ‘білий 
ведмідь’, а також ‘корінний мешканець, старожил Федерального округу Сітка’, пор. івр. רבצ – ‹поширений в Ізраїлі різновид 
їстівного кактуса› та ‹людина, яка народилася в Ізраїлі›), так і одиниці, для утворення яких поряд з англійською мовою або 
повністю замість неї використовувалася мова їдиш (напр., Big Macher outlet store – “магазин дешевих товарів “Велике цабе”, 
пор. запозичений із їдиш амер. сленгізм зі значенням ‘big shot’, а також Shvartser-Yam – на їдиш досл. “Чорне море”, ‘район 
Сітки, побудуваний російським криміналітетом на насипному острові в епоху легалізації казино’, де остання лексична оди-
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ниця навіть підлягає контекстуальній трансформації, як того вимагають правила грамматики їдиш: “…the tower blocks of the 
Shvartsn-Yam, on their artificial spit of land…”) [6]. Крім того, серед авторських онімів виділяємо:

1) Топоніми. Вони є основною групою онімів, що згадуються в тексті роману. М. Шейбон використовує як справжні 
(Alaska, Sitka Sound, Chichagof Island, Baranov Island тощо), так і вигадані топоніми, які і викликають найбільший інтерес. 
До них належать: Sitka District, Tshernovits Island (перший компонент цього топоніма є їдишською назвою міста Чернівці), 
Oysshtelung Island (пор. їдиш. גנולעטשסיוא – ‹виставка, експозиція›), Verbov Island тощо.

В окремих випадках незвичність авторських новотворів додатково підкреслюється за рахунок залучення різноманітних 
стилістичних засобів та прийомів. Так, беручи до уваги схильність англомовної преси до вживання каламбурів у заголо-
вках, автор моделює один із можливих варіантів такого каламбуру, який, до того ж, виділений графічно: “NO JEWLASKA, 
LAWMAKERS PROMISE, ran the headline in the Daily Times” [6]. 

У складі авторських топонімів слід виокремити численні урбаноніми: Sholem-Aleykhem Park, Max Nordau Street, 
Khalyastre Street (від польськ. hałastra – ‘юрба; банда‘, назва групи єврейських поетів-експресіоністів, які жили та пра-
цювали у Варшаві у 1920-х рр.), Korczak Platz (другий компонент походить від їдиш. ץאלּפ – ‹площа›), Dnyeper (житловий 
комплекс на штучному острові Shvartser-Yam), Untershtot (пор. їдиш. טָאטשרעטנוא – ‹передмістя›, а також англ. suburb) та ін. 
Крім того, у вигаданому письменником місті побутують свої фольклорні перекази, у яких зустрічаємо ще один урбанонім 
– Warsaw tunnel (натяк на відомий епізод повстання у Варшавському гетто): “A Warsaw tunnel,” Shpringer says. “They go all 
through this part of the Untershtot.” … “When the greeners got here after the war. The ones who had been in the ghetto at Warsaw. 
… I guess some of them didn’t trust the Americans very much. So they dug tunnels. Just in case they had to fight again. That’s the 
real reason it’s called the Untershtot” [6]. 

 У більшості випадків уживані автором урбаноніми так чи інакше перегукуються зі змістом відповідного епізоду або 
твору в цілому, причому подекуди вимагаючи від читача досить серйозної історичної, культурологічної або лінгвістичної 
підготовки. Яскравим прикладом такого урбаноніма може слугувати назва вулиці, the Tikvah Street: “… Tikvah Street, the 
Hebrew word denoting hope and connoting to the Yiddish ear on this grim afternoon at the end of time seventeen flavors of irony” 
[6]. Щоб у повній мірі зрозуміти всі відтінки авторської іронії, читач повинен хоча б у якійсь мірі володіти трьома мовами 
– англійською, їдишем та івритом. Аналізований урбанонім і справді походить з івриту (“the Hebrew word” הוקת означає ‹на-
дія›), де ця лексема часто використовується як власна назва або її компонент (пор. гімн Ізраїлю “Га-Тіква” чи місто Петах-
Тіква), проте у мові їдиш такого слова немає. Щоб зрозуміти, чому “to the Yiddish ear” ця назва неминуче звучить іронічно, 
читач має взяти до уваги не лише ширший контекст речення (“The hoped-for houses were never built. Wooden stakes … map out 
a miniature Zion in the mud around the cul-de-sac…”) [6], або твору в цілому (за кілька місяців увесь єврейський світ на Алясці 
може припинити своє існування – пор. “at the end of time”), але й знати, що “високі” значення багатьох давньоєврейських 
слів традиційно підлягали іронічній переінтерпретації в мові їдиш [1]. Крім того, аналізована лексема має виразно “сіоніст-
ську” конотацію, тоді як автор змальовує світ, у якому сіонізм зазнав поразки, а у протистоянні двох основних єврейських 
мов, івриту та їдишу, перемогла не перша, а остання. 

2) Антропоніми представлені як іменами історичних осіб (Secretary Ickes, Delegate Anthony Dimond тощо), так і вигада-
ними іменами персонажів, які нерідко засновані на відповідних різновидах антономазії: Emanuel Lasker, Wilhelm Steinitz, 
Aron Nimzovitch, Richard Reti (персонаж почергово користується вищезгаданими іменами відомих шахістів як псевдоніма-
ми, а його справжнім ім’ям є Menachem-Mendel Shpilman, що можна умовно перекласти з їдиш як “гравець”), Wilfred Dick 
(пор. англ. dick – ‘(груб.) статевий член’ та ‘(сленг) поліцейський’), Mr. Spade (детектив Сем Спейд є одним із героїв широко 
відомого роману Д. Хеммета “Мальтійський сокіл”), the Muzikant family (члени цієї родини дійсно є музиками за фахом), 
Mr. Cashdollar тощо. При цьому варто особливо відзначити випадки, коли автор вдається до специфічної міжмовної гри, 
продукуючи антропоніми шляхом своєрідного “перекладу” лексем однієї мови на іншу. Наприклад, у такий спосіб створене 
ім’я Берко Шемец. Цей персонаж є напів’євреєм-напівіндіанцем, чиє справжнє ім’я – Johnny “the Jew” Bear. Однак після 
смерті матері “…her half-Jew son, an object of torment and scorn among the Raven Moiety, appealed for rescue to the father he 
barely knew” [6]. Одним із результатів цього стає зміна християнського імені персонажа, John, на єврейське Berko, яке являє 
собою перекладене на їдиш прізвище Bear. Іще одне прізвище перетворюється на ім’я – щоправда, шляхом “вільного пере-
кладу” – у випадку з сином персонажа. М. Шейбон іронізує над модою американської еліти давати своїм дітям підкреслено 
“вишукані”, екзотичні імена (як правило, іншомовного походження – так звані preppy names), а тому утворює вигадане ім’я 
Feingold (як нам здається, від нім. Feingold – ‘чисте золото’, у випадку їдишської етимології мало б бути *Fayngold), яке пе-
регукується з прізвищами Taytsh (одне зі значень – ‘старовинний варіант мови їдиш’, саме ж слово походить від нім. Deutsch 
– ‘німецька мова’) та Shemets (на їдиш ‘часточка, дещиця’) – «трошки німецької». Аналогічну мовну гру спостерігаємо й у 
ще одному епізоді роману: “Frank,” the boundary maven says, giving it a Yankee twang. “Frank, Frank, Frank. That was his first 
name? It’s a common Jewish last name, but a first name, no” [6]. 

3) Ергоніми репрезентовані численними назвами кав’ярень та інших аналогічних закладів, які здебільшого мають їдиш-
ське походження: the Polar-Shtern Kafeteria (на їдиш ןרעטש־ראלָאּפ – ‹полярна зоря›), Big Macher outlet store (див. вище) тощо. 
У випадку з ергонімом the Vorsht (“The Vorsht is the place where the musicians of Sitka do their drinking…”) [6] письменник 
використовує навіть не лексему нормативного їдишу, а жаргонізм єврейських музик (їдиш. жарг. טשרָאוו – ‹кларнет›) [7]. 
Окремі авторські ергоніми включають слова з інших мов, підкреслюючи в такий спосіб національність їх власника чи 
переважної більшості клієнтів: The Grand Yalta Casino (росіяни), Mabuhay Donuts (власником є філіппінець, тагальською 
мовою перший компонент назви означає “хай живуть!”) [8, с. 64]. У випадку з власною назвою the Café Einstein вигаданий 
письменником ергонім включає реальний антропонім. Багато ергонімів, які включають слова на позначення тих чи інших 
атрибутів традиційного образу Півночі, отримують гостро іронічне звучання, оскільки різко контрастують зі справжніми 
реаліями авторської Сітки. 

4) Етноніми, які, крім англійських та їдишських назв реальних етносів (American, German, Tlingit) або культурних груп 
єврейського народу (напр., yekke, їдиш. עקעי – ‹німецький єврей›), включають певну кількість вигаданих одиниць, що мають 
сенс лише в контексті авторської альтернативної реальності: наприклад, Alaskan Jew, Polar Bear (див. вище), Sitkanik – ‘жи-
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тель Федерального округу Сітка’ (пор. їдишський суфікс -קינ, який став продуктивним і у складі американського сленгу: 
beatnik, no-goodnik, peacenik) тощо. 

5) Згадувані в тексті твору назви пісень теж отримують сенс лише в контексті створеної М. Шейбоном альтернативної 
реальності. Одна з них, “Nokh Amol” (на їдиш “Ще раз”), символізує надію євреїв Сітки на можливість у черговий раз 
почати життя заново (пор. «Га-Тіква» з прикладу вище): “Nokh Amol” dates from the Polar Bear days, the early forties, and 
it’s supposed to be an expression of gratitude for another miraculous deliverance: Once Again” [6]. Назва іншої пісні, навпаки, 
асоціюється з розчаруванням, яке пережили перші переселенці на новому місці: “The second disappointment was celebrated 
in popular songs of the period, like “A Cage of Green.” Two million Jews got off the boats and found no rolling prairies dotted with 
buffalo. No feathered Indians on horseback. Only a spine of flooded mountains and fifty thousand Tlingit village-dwellers already in 
possession of most of the flat and usable land” [6]. 

6) Наутоніми репрезентовані єдиним прикладом, який, однак, має виразно іронічне забарвлення та є підкреслено екс-
пресивним у контексті створеної автором альтернативної реальності: “He came on the notorious Diamond, a World War I-era 
troop transport that Secretary Ickes ordered taken out of mothballs and rechristened as a left-handed memorial, or so legend has it, 
to the late Anthony Dimond…” [6]. Як пам’ятає читач, Ентоні Даймонд був категоричним противником створення єврейської 
автономії на Алясці, а його трагічна загибель і є однією з точок дивергенції, з яких розвивається описана в романі альтер-
нативна історія. 

Особливий інтерес викликають запозичені власне кажучи з мови їдиш або за посередництва американського сленгу 
лексеми, які вживаються задля посилення художньої виразності, з метою створення «місцевого колориту», а також для 
експлікації відповідних власне авторських конотацій тих чи інших загальновідомих понять: yid – ‘єврей’ (попри широке 
використання цієї лексеми письменник не відмовлюється й від нормативного Jew, імовірно маючи на увазі культурну само-
бутність євреїв Сітки, які разюче відрізняються від інших єврейських культурних груп), momzer – ‘безбатченко’, schlemiel 
(ця лексична одиниця свого часу проникла з їдиш в американський сленг) – ‘невдаха, «лузер»’, shtarker або bik (імовірно 
за аналогією з російським сленгізмом бык – ‘фізично сильна людина, особливо з колишніх спортсменів, яка увійшла до 
складу кримінального угрупування’, оскільки в мові їдиш ця запозичена зі слов’янських мов лексична одиниця вживається 
виключно на позначення відповідної тварини) – ‘дужий, агресивний чоловік, кримінальник’ тощо. 

Крім того, серед словникових одиниць такого типу додатково виділяємо лексеми, експліковане в тексті семантичне 
наповнення яких не фіксується ані в словниках мови їдиш, ані у відповідних американських сленгізмів. Натомість воно 
штучно генерується письменником – переважно на базі наявних семантичних моделей відповідних англійських лексем – за-
для посилення вже згадуваного “місцевого колориту” та наближення стилістичного тону оповіді до розмовного. Наприклад: 
sholem (на їдиш – ‘мир’, англійською – peace, що є омофоном сленгізму piece зі значенням ‘пістолет’) [8, с. 66], shammes 
(на їдиш – ‘синагогальний служка’, натомість у автора – ‘блюститель правопорядку, співробітник поліції’), shoyfer (на їдиш 
– ‘ріг, у який сурмлять у синагозі на Рош га-Шана та в Йом-Кіпур, шофар’, у Шейбона – ‘стільниковий телефон’), latke (на 
їдиш – ‘картопляний млинець, дерун’, натомість у романі – ‘поліцейський (у формі)’, ймовірно на основі метафоричного 
уподібнення бляхи поліцейського та деруна), noz, а також ергонім the Noz (на їдиш – ‘ніс’, у Шейбона – ‘(сленг.) лягавий, 
«нишпорка»’, пор. англ. snoop – ‘занадто допитлива людина’ та ‘поліцейський’, а також nose – ‘(розм.) донощик, «стукач»’), 
black hat (дослівний переклад на англійську – «чорний капелюх», у автора – ‘член однієї з юдейських ультраортодоксальних 
сект’), shtinker (на їдиш “людина, від якої смердить”, натомість у романі – ‘інформатор, «добровільний» помічник поліції’). 

Отже, у романі М. Шейбона “The Yiddish Policemen’s Union” альтернативна реальність моделюється в тому числі за 
рахунок уживання письменником вигаданих онімів (топонімів, антропонімів, ергонімів, етнонімів тощо), які утворені на 
базі як англійської, так і ряду інших мов. Крім того, підкреслено частотним є вживання письменником запозичених із їдиш 
лексичних одиниць, що ввійшли до складу американського сленгу, а також власне авторських новотворів, які базуються на 
змішаних англо-їдишських семантичних моделях. Проведене дослідження не вичерпує всіх лінгвостилістичних особливос-
тей аналізованого тексту, до розгляду яких ми плануємо звернутися в наступних публікаціях. 
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Стаття присвячена питанню інтеграції комунікативних вправ з елементами діалогічного мовлення, спрямованих на розвиток 
емоційного інтелекту студентів, у процес навчання іноземній мови. Особлива увага приділяється засобам реалізації складових 
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Статья посвящается вопросу интеграции коммуникативных упражнений с элементами диалогической речи, направленных 
на развитие эмоционального интеллекта у студентов, в процесс обучения иностранному языку. Особенное внимание уделяется 
методам реализации составляющих эмоционального интеллекта в английской диалогической речи. 
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DIALOGICAL SPEECH AS THE METHOD OF ENHANCING EMOTIONAL INTELLIGENCE  
OF HIGHER SCHOOL FOREIGN LANGUAGE STUDENTS

The article is devoted to the issue of integrating dialogue facilitating communicative exercises, which are aimed to enhance students’ 
emotional intelligence, into the process of teaching foreign languages. A number of characteristics associated with emotional intelligence 
include self-awareness, self-regulation, motivation, empathy and relationship management. Over the last decade researches have become 
increasingly interested in the effect of emotional intelligence in English language learning. The recent studies revealed that emotional intel-
ligence performs a better function in an individual achievement and education than the intelligence quotient. There are strong correlations 
between EQ and academic success. Thus, enhancing emotional intelligence through certain classroom activities seems to be an effective 
tool to develop learning abilities and natural talents. The methods of implementation of the EQ constituencies into English dialogical speech 
have been analyzed. Dialogue-interview patterns and Socratic method of cooperative argumentative dialogue have been researched and 
presented as recommended communicative exercises integrated into the practical course of learning foreign languages. The positive influ-
ence of a problematic dialogue skills on critical thinking ability has been revealed. The results of the research can serve as the theoretical 
and practical basis for further study of the effect of interactive teaching methods and extensive use of dialogue facilitating communicative 
exercises for dialogical discourse study. 

Key words: dialogical speech, communicative exercises, emotional intelligence, critical thinking, higher school. 

Постановка проблеми. Теорія емоційного інтелекту та одиниці його виміру, коефіцієнту емоційного інтелекту EQ, 
виникла ще в 70-ті роки ХХ століття та набула популяризації в середині 90-х років завдяки американському психологу та 
науковому журналісту Даніелу Гоулману. EQ уявляє собою один з багатьох концептів та моделей, що беруть свій початок у 
психології, але на теперішній момент стають дуже важливими компонентами психолого-педагогічної теорії та саме процесу 
вивчення іноземних мов. Д.Гоулман визначає EQ як «спроможність усвідомлювати власні почуття так само як і почуття 
інших, спроможність до самомотивації, керування власними емоціями у власних стосунках» [3]. Теорія ефективно вико-
ристовувалась у сфері ділових стосунків, та наразі набуває все більшого значення у сфері освіти, оскільки за результатами 
проведених досліджень прийдешні покоління стають все менш емоційно обізнаними. Це пояснюється сучасними змінами у 
сімейних стосунках та ролі батьків у вихованні дітей, зростаючою мобільністю та інтенсивним запровадженням нових тех-
нологій майже у всі сфери нашого життя. Всі ці фактори спонукають до використання таких методів навчання, що призвели 
б до розвитку EQ на всіх рівнях освіти та у всіх дисциплінах, що входять до навчального плану.

 У статті надано огляд складових емоційного інтелекту, аналіз певних видів діяльності на практичних заняттях з англій-
ської мови, що сприяють підвищенню рівня емоційної обізнаності. Зокрема, практика діалогічного мовлення уявляється од-
ним із найефективніших чинників, що в певній мірі сприятимуть розвитку EQ та позитивно впливатимуть на ефективність 
процесу вивчення іноземної мови.

 Аналіз досліджень та публікацій. Питання структури EQ та можливість запровадження різних видів діяльності спря-
мованих на його розвиток у своїх наукових працях досліджували Д.Гоулман, Г.Гарднер, Д.Маєр, Д.Карузо та ін. Шляхи 
застосування діалогу для розвитку емоційної компетенції розглядають Д. Скідмор, А.Харгрівз, І.Брецко, О.Глазова та ін. 
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Актуальність дослідження полягає в необхідності виявлення ефективних шляхів розвитку та використання складових 
емоційного інтелекту у вивченні іноземної мови.

Мета статті –описати найефективніші види діяльності на заняттях з практичного курсу англійської мови (зокрема діа-
логічного мовлення), що сприяють формуванню емоційного інтелекту.

Виклад основного матеріалу. Дослідники теорії EQ стверджують, що традиційні методи визначення рівня інтелекту 
не враховують поведінки та особистих рис людини. Американські психологи Пітер Селові та Джон Майер [5] вбачають 
сутність емоційного інтелекту у здатності усвідомлювати смисл емоцій з метою використання цих знань задля виявлення 
причини виникнення професійних та соціальних проблем та поступового їх вирішення. 

 Емоційний інтелект – це група ментальних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розмінні власних емоцій та 
емоцій оточуючих. Даніел Гоулман визначає 5 основних складових EQ [3]:

– самосвідомість – усвідомлення власних почуттів та спроможність визначити ці почуття;
– мотивація – спроможність продовжувати справу, незважаючи на кризи чи поразки;
– саморегуляція – здатність людини керувати собою на основі сприймання та усвідомлення своєї поведінки і, таким 

чином, запобігання виникнення стресу;
– емпатія – здатність проникнення в емоційний стан іншої людини, здатність співчувати;
– соціальна відповідальність – ідентифікація себе як члена соціальної групи, піклуватися та брати на себе відповідаль-

ність за інших людей. 
Успіх у навчанні та сфері бізнесу вимагає не лише академічної підготовки, а й рівноцінних навичок спілкування. Спілку-

вання є складним багатоплановим процесом встановлення та розвитку контактів між людьми, що породжується потребами, 
які виникають у їхній спільній діяльності та є діалогічним за своєю природою. З часів Платона та Аристотеля діалог як засіб 
комунікації є джерелом вивчення соціального статусу особистості, її психології та поведінки, логіки мислення та мовних 
засобів вираження думки. Будь-яка мова знаходить своє справжнє буття в процесі спілкування, в діалозі. 

Серед усіх інших завдань практичного курсу англійської мови одним з найголовніших є формування у студента нави-
чок оперувати вивченим лексичним матеріалом та граматичними конструкціями для створення повідомлень, висловлювань 
та діалогів з обов’язковим розкриттям мети продукованого повідомлення. Процес формування культури обміну усними чи 
письмовими висловлюваннями без сумніву є соціальною практикою та заради успішної її реалізації вимагає усвідомлення 
структури та мети діалогічного мовлення.

Характерними ознаками діалогу є його неорганізованість, непослідовність, іноді одночасність обміну репліками, зміна 
характеру реплік. Мовленнєва поведінка кожного з учасників спілкування у значній мірі залежить від мовленнєвої поведін-
ки інших партнерів. Саме тому, кожному з них необхідно стежити за перебігом думки співрозмовника, часом несподіваним. 
В багатьох випадках наслідком такої несподіваності є зміна предмета спілкування загалом [1; с.39-42].

Спонукаючи студентів до діалогічного мовлення, ми привчаємо їх враховувати не лише граматичні та стилістичні осо-
бливості мови, а й досягати загальних комунікативних цілей, вчитися спілкуванню через розуміння власних емоцій та емо-
цій інших людей, уміння «дозувати» ці емоції через прояв емоційного інтелекту, який передбачає емпатію та емоційну 
саморегуляцію.

Розглянемо приклади комунікативних вправ, що спрямовані на розвиток основних складових EQ.
Діалог-інтерв’ю. Головним предметом обговорення у проблемному інтерв’ю є думки та їх зіставлення. Кожному сту-

денту надається завдання, в якому викладена проблема чи актуальне питання для майбутнього діалогу, а також ряд питань, 
за допомогою яких студент матиме можливість з’ясувати емоційний стан іншого комуніканта та розвинути здатність само-
регуляції, продовжувати діалог, незважаючи на висловлення реципієнтом негативних думок, що протистоять його власному 
баченню проблеми.

Завдання містить актуальне питання в межах лексичної теми “Людина та навколишнє середовище” “ Should animals be 
used for commercial or scientific testing?” та корисний вокабуляр, що заздалегідь надається інтерв’юеру:

– What I heard you say is you are absolutely against this policy...(надає змогу співрозмовникові відчути, що його думку ви-
слуховують, не ігнорують);

– What is your biggest concern? (запитуючи, що турбує співрозмовника, ми таким чином висловлюємо співчуття до його 
занепокоєння);

– What do you need right now? What would it take to make you happy? (прояв емпатії, зосередження на потребах співроз-
мовника);

– What if we could use alternative ways for scientific and commercial testing? (шукаємо спільне рішення).
Протягом встановленого часу інтерв’юер може опитувати декількох співрозмовників, діалог з тими ж самими вхідними 

даними трапляється декілька разів, що сприяє набуванню досвіду ведення діалогу з по-різному налаштованими до предмету 
розмови комунікантами, які, в свою чергу, розвивають спроможність швидко підтримати бесіду на будь-яку тему. Вправа 
сприяє встановити відносини взаємної довіри, опрацювати навички активного (або емпатичного) слухання, розкрити тему 
глибше та допомогти людині пережити або трансформувати свій емоційний стан. 

Мета наступної комунікативної вправи – метод аргументації Сократа – набути досвіду ведення діалогу на основі мето-
ду доброзичливої аргументаці. Відомий філософ ставив співрозмовникові заздалегідь підготовлені питання, поступово за-
водячи його в глухий кут та закладаючи підгрунтя для сумісного пошуку істини. В аудиторії відбувається рольова гра, в якій 
співрозмовники мають різні точки зору на одне й те саме питання. Наприклад, “Student A strongly believes that the body we are 
born with is best and we don’t need cosmetic surgery. Student B strongly believes cosmetic surgery is a great way to gain competitive 
edge”. Студенти тренуються вести діалог незвичним чином, переважно задаючи співрозмовникові короткі питаня, на які він 
без зайвих зусиль відповідатиме «так». Ці питання на мають втомлювати співрозмовника та віднімати в нього багато часу, 
але поступово підштовхують співрозмовника до глибшого бачення предмету обговорення та висновкам, які раніше були для 
нього не очевидними. Така комунікативна вправа сприяє посиленню рівня самосвідомості та здатності до саморегуляції, 
мотивує співрозмовників продовжувати діалог та поглиблювати свої знання з даної тематики.
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Таким чином, складаються певні педагогічні умови: утворення учбово-дослідницького осередка, формування пізнаваль-
них мотивів, мозковим штурмом, грою, тощо, які підвищують зацікавленість у творчій діяльності та сприяють розвитку 
критичного мислення.

За допомогою емоційного інтелекту приймаються рішення на основі відображення й осмислення емоцій, які мають для 
особистості певний зміст. В ранньому дорослому віці усі складові EQ є суттєвими, оскільки саме цей період соціального та 
психофізіологічного становлення людина вже здатна контролювати свої емоційні стани та не допускати виникнення афек-
тів, приховувати свої актуальні емоційні переживання в певних ситуаціях соціальної взаємодії, збагачуючи таким чином 
емоційний досвід [2; С.181-187]

Висновки. Дослідження взаємодії комунікативних діалогічних вправ на практичних заняттях з англійської мови із роз-
витком складових емоційного інтелекту не вичерпує всього методичного знаряддя, що може бути застосовано в даному 
напрямку. Найбільш перспективними засобами до здійснення поставлених завдань є застосування інтерактивних методів 
навчання, поширення розробки комунікативних вправ з елементами діалогічного мовлення на сферу наукового дискурсу.
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RESERVES OF THE LANGUAGE TRAINING ACTIVATION FOR FOREIGN STUDENTS

The article is devoted to the problem of foreign students’ independency in the process of foreign language learning. The ways of more 
effective stimulation of the students’ cognitive independency have been considered. The lingiual didactical analysis of the above mentioned 
problem is explained as a process of an active and independent gain of experience, knowledge and skills through the motivated solution 
of the tasks. The cognitive independent development in the foreign language learning is associated with the communicative nature of this 
academic discipline, which is based on a stimulation of the students’ verbal and mental activity.

The ethnocultural interpretation clarifies the new aspects of the development of the students’ independency problem and provides an-
other perspective for the traditional view on the problem under consideration. Individual-personal and typological ethno-group peculiari-
ties of foreign students, which are manifested in the cultural-typological style of the educational language in national groups and cognitive 
activity are taken into account in the simulation of the learning process.

It is assumed that the foreign students’ learning and cognitive independency will be going more effectively if in the course of this pro-
cess not only the foreign students’ individual personal but also typological ethnogroup features, that manifest themselves in cultural and 
typological style of the learning and cognitive activity, are taken into account. 

Key words: language, foreign student, independency, cognitive activity, ethnocultural interpretation.

Ефективність іншомовної освіти є сьогодні особливо важливим аспектом педагогічного пошуку, оскільки все більше 
уваги приділяється забезпеченню якості навчання. Резерви активізації навчальної діяльності студентів визначають різні 
фактори, зокрема самостійна робота, самостійна пізнавальна діяльність тих, хто навчається, формування компетентності 
самоосвіти. 

Нова парадигма освіти визначає перетворення пріоритетів – самостійна діяльність є основою формування професійної 
самостійності студента, яка активно впливає на опанування навчальним матеріалом, посилює пізнавальні інтереси до май-
бутньої професії, допомагає реалізувати основну мету – формування комунікативної компетенції та росту мотивації іншо-
мовної освіти студентів. Особливо це набуває значущості при іншомовному навчанні іноземців, тому що отримання знань 
і пізнавальні процеси у даної категорії студентів відбуваються нерідною мовою, в інокультурному освітньому середовищі. 
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Тому особливу актуальність набуває необхідність комплексного вирішення питань самостійної діяльності та вимагає 
як вдосконалення системи іншомовної підготовки, так і коригування форм і методів освітньо-виховного процесу навчання 
іноземних студентів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що основні аспекти підвищення якості освіти знайшли своє втілен-
ня в роботах Ю. Бабанського, А. Вербицького, Б. Гершунського. Теоретичні й практичні аспекти організації самостійної 
роботи у навчанні мовленнєвої діяльності розглянуті І. Розуменко, Г. Скоробогатовою, О. Василенко, В. Федосєєвою, Г. 
Кузнецовою, Т. Жарковою, В. Добровольською. Питання самостійної роботи студентів у виші висвітленні в роботах Т. Гу-
сак, Л. Журавської, О. Малінко, С. Скуратівської, П. Підкасистого. У працях М. Беспалої, С. Заскалєтої, О. Негріводи, Н. 
Ушакової висвітлено думки щодо підвищення продуктивності процесу самостійного опрацювання студентами програмного 
навчального матеріалу з іноземної мови. 

Проблема формування й розвитку самостійності студентів-іноземців зберігає ряд недоліків. Основними з них є: спря-
мованість навчального процесу на підвищення рівня навченості студентів, а не на розвиток їх здібностей до самонавчання; 
застосування поточних технологій навчання, розрахованих на середньостатистичного студента, без урахування його психо-
фізіологічних та етнокультурних особливостей, а саме відмінностей у сприйнятті й переробленні інформації. 

Мета дослідження – проаналізувати основи формування самостійної навчально-пізнавальної діяльності іноземних сту-
дентів та описати практичні можливості застосування в умовах навчання нерідною мовою й міжкультурної взаємодії.

Підґру́нтям дидактичного розгляду означеної проблеми є діяльнісний підхід, який трактує процес активного самостій-
ного опанування досвідом, знаннями й вміннями через мотивоване вирішення завдань.

Самостійна робота студентів – це всебічне багатофункціональне явище, що має не тільки навчальне, а й особистісне, 
професійне, суспільне значення. Поняття самостійності студентів може тлумачитись в залежності від дидактичної задачі. 
Самостійна робота – специфічний вид пізнавальної діяльності, коли послідовність мислення того, хто навчається, його 
розумові дії й практичні операції підпорядковуються й визначаються самим учнем. За визначенням І. Зимньої, самостійна 
робота студента – це цілеспрямована, внутрішньо мотивована, структурована в сукупності здійснюваних дій, діяльність, 
яка коригується по процесу та результату, виконання якої вимагає досить високого рівня самосвідомості, самодисципліни, 
особистої відповідальності та яка доставляє зрештою задоволення у самовдосконаленні та самопізнанні [3, с.253].

Спираючись на трактування (функціонування самостійності) самостійної роботи як будь-якої організованої викладачем 
активної діяльності студентів, яка спрямована на виконання поставленої дидактичної мети в спеціально відведений для 
цього час, виділяємо в ній два аспекти: аспект навчально-пізнавальної діяльності іноземних учнів та аспект управління нею.

Предметом пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземної мови є сама мова. Системою розвитку пізнаваль-
ної самостійності в процесі роботи над мовою є активне вивчення самої мови, оволодіння мовою як засобом спілкування, 
отримання й передачі інформації. 

Особливою рисою даної навчальної дисципліни є те, що мова – це засіб формування, існування й вираження думок про 
навколишній світ. Його специфіка полягає також у її «безкрайності», тому навчальний матеріал звужується програмою. До-
сить обґрунтованою й аргументованою нам здається думка Н. Гальськової, яка розглядає іноземну мову не як «навчальний 
предмет», а як «освітню дисципліну», що має величезний потенціал, здатний зробити вагомий внесок у розвиток людини 
як індивідуальності [2, с. 12]. Розвиток пізнавальної самостійності при вивченні іноземної мови пов’язано з комунікатив-
ним характером цієї навчальної дисципліни, в основі якого лежить стимулювання мовленнєворозумової активності учнів. 
 Самостійність впливає на активність особистості. Саме активність створює необхідні передумови для розвитку самостій-
ності, водночас як і самостійність сприяє активізації навчання. Отже, пізнавальна самостійність як інтегративна якість осо-
бистості визначається мотивами, установками, цілями конкретної особистості та є одним з головних джерел активності, що 
додають діяльності спрямованість, силу і суб’єктивну значущість. Вона пов’язана з ініціативою, з пошуком різних шляхів 
вирішення навчально-пізнавальних завдань без участі викладача (викладач готує систему завдань) і забезпечує саморозви-
ток особистості. 

Вченими, методистами й практиками виділяються такі ознаки пізнавальної самостійності: критичний підхід до дослі-
джуваного матеріалу, судження інших людей, здатність висловлювати свою точку зору, вміння самостійно мислити, добува-
ти нові знання, використовувати їх для саморозвитку й в практичній діяльності.

Структура пізнавальної самостійності студентів містить наступні компоненти: мотиваційно-цільовий – спонукає до дії; 
змістовно-операційний – створює умови для його здійснення; емоційно-вольовий – сприяє його завершеності, оціночно-
коригувальний – здійснює функцію контролю, оцінки. Кожен рівень визначається індивідуальними особливостями студен-
тів. Самостійність при цьому спрямовано розвивається відповідними методами викладання. Діагностувати сформованість 
певного рівня самостійності та активності можна шляхом використання завдань, які передбачають той чи інший характер 
навчально-пізнавальної діяльності. 

Реального ефекту можна досягти, якщо брати до уваги особливості національного менталітету іноземних студентів, 
який включає склад мислення, концептосферу, що складається з національних, культурно-побутових, культурно-духовних 
і соціальних концептів. Своєрідність національного менталітету й діяльнісно-психологічні особливості об’єднуються по-
няттям культурно-типологічних стилів навчально-пізнавальної діяльності учнів [1], що дозволяє краще зрозуміти не тільки 
студентів тієї чи іншої країни, а й спрогнозувати те, що відбувається при розвитку їх пізнавальної самостійності в процесі 
іншомовної підготовки, навчитися моделювати навчальний процес, доповнюючи, корегуючи, розширюючи й поглиблюючи 
традиційні навчально-пізнавальні дії інофонів.

Етнокультурна інтерпретація висвітлює нові аспекти проблеми розвитку самостійності студентів та надає трохи іншого 
ракурсу традиційному погляду на досліджувану проблему. Основою етнокультурної специфіки навчальної діяльності ви-
ступає культурно-психологічна система як функціональне ціле. В її рамках і за її законами вчиняється чуттєва і реактив-
на даність індивіда, етногрупи, етносу, що визначається умовами їх буття, культури. Полярними компонентами системи є 
суб’єкт (індивідуальний і колективний) та об’єкт (мова), а структурою – їх різнорівнева взаємодія, в ході якої розвиваються 
як суб’єкт, так і об’єкт. 
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Вважаємо, що найбільш продуктивним у даному контексті є підхід, який засновується на поданні навчання як системи 
діяльностей. В опануванні іноземною мовою суб’єкти повинні засвоїти чужу знакову систему, і йдеться, насамперед, про 
пізнавальний аспект їх навчальної діяльності. Результатом цього знайомства має стати, з одного боку, формування лінгвіс-
тичної й соціокультурної компетентностей, з іншого – оволодіння певним когнітивним кодом.

Таким чином, в оволодінні іноземною мовою виділяються дві складові: пізнавальна й навчальна або декларативна (зна-
кова система та її сприйняття / перше знайомство з нею) й процедурна (навчальні дії та операції; методи, прийоми навчання; 
комунікативно-мовленнєві навички та вміння). З позиції діяльнісного підходу самостійну навчально-пізнавальну діяльність 
можна розглядати як одну зі складових безперервного процесу розв’язання поставлених викладачем завдань. В опануванні 
іноземної мови самостійні навчальні завдання також будуть мовленнєвими / комунікативними за своєю суттю. Вони входять 
до складу навчальних ситуацій у формі конкретних завдань, які передбачають базові мовленнєві/комунікативні вміння або 
навчальні мовленнєворозумові дії. У зв’язку із цим, предметом самостійної навчально-пізнавальної діяльності в оволодінні 
іноземною мовою є не тільки формування узагальнених способів дій з мовним і мовленнєвим матеріалом (тобто оволодіння 
мовленнєвими діями) [3], а й пізнавальна комунікація. В силу того, що психологічні механізми формуються в процесі соціо-
генезу суб’єктів у рамках рідної культури, то переорієнтація, якщо й відбувається, швидше за все, має обмежений характер 
у формі «приладжування» або «надбудови» до основи. 

Самостійній навчально-пізнавальній діяльності, що призвела до активізації й позитивній динаміці пізнавальної само-
стійності та творчої активності особистості учнів, необхідні спеціальні умови. Психолого-педагогічною основою проекту-
вання лінгводидактичного середовища, що розвиває пізнавальну самостійність є врахування специфіки колективної (групо-
вої) діяльності іноземних студентів або досліджень з урахуванням поведінкових орієнтацій етнічного колективу, що є новою 
тенденцією в теорії діяльності [1].

Етнокультурне моделювання передбачає вміння викладача структурувати й здійснювати процес навчання національних 
груп студентів з урахуванням виявлених культурно-типологічних стилів навчально-пізнавальної діяльності. При моделю-
ванні самостійної роботи з урахуванням етнокультурної специфіки матеріал організується у вигляді двох парадигм – осно-
вної й фонової. Основна парадигма включає сприйняття, пам’ять, мислення; їх види й типи. Фонова парадигма розкриває 
загальний контекст розгортання основних психологічних механізмів інтелектуальної поведінки: відчуття, емоції, регуляція 
(вольова), інтуїція, компенсаторні відносини. Такий підхід обумовлюється проблематикою проведенного дослідження й 
рівнем об’єктивації. Основна складність у моделюванні, наприклад початкового курсу навчання іноземної мови, що стоїть 
на позиціях урахування особливостей виявлених культурно-типологічних стилів, полягає у визначенні точок дотику між 
загальноприйнятим лінгводидиатичним апаратом і своєрідністю навчально-пізнавальної діяльності іноземних учнів. Дуже 
важливо провести етнометодичний аналіз відібраного матеріалу з точки зору виділення в ньому найбільш важких для учнів 
аспектів. На наш погляд, у розвитку пізнавальної самостійності іншомовної підготовки необхідно спиратися саме на на-
вчально-пізнавальний досвід студентів-іноземців, який вони придбали в рамках рідної культури. 

Вважається, що для виховання пізнавального інтересу важливо не тільки зміст навчального матеріалу, але, головним 
чином, способи його презентації. Тому при навчанні іноземної мови вагомими є не лише стратегії навчання, а й стратегії 
організації іншомовної комунікації: використання того, що іноземні учні добре вміють робити (етноосвітня методична база) 
і подолання того, чого вони не навчені робити, але чому дуже потрібно їх навчити. Нові навчальні стратегії й технології 
мусять відбуватися на основі методично доцільного використання лінгводидактичних традицій їхньої батьківщини. Логіч-
но нарощувати нові способи самонавчання на традиційну основу, використовуючи принципи послідовності й поступового 
заміщення прийомів. З метою підтримки самостійності в оволодінні іншомовним спілкуванням та оптимізації навчання 
важливо спиратися на розвинені та стійкі сторони етнопсихіки. 

Здійснений теоретичний аналіз показав, що під пізнавальною самостійністю розуміється складний процес пізнання 
дійсності, заснований на пізнавальній діяльності, пізнавальній активності й пізнавальному пошуку, що складається з сукуп-
ності цілеспрямованих дій та характеризується особливою специфікою в процесі вивчення іноземної мови. Своєрідність 
пізнавальної самостійності цілком залежить від особливостей мовних явищ як відбиття особливостей культури народу. 
Пізнавальна самостійність має три сторони: операційну (методи пізнавальної діяльності), змістовну (опорні знання) і спо-
нукальну (мотиви та потреба в самостійній діяльності). Розвиток пізнавальної самостійності студентів-іноземців нерідною 
мовою має формуватися з урахуванням цих складових і з використанням комунікативних методів роботи для активізації та 
застосування мовних знань самостійно.

Отже, формування пізнавальної самостійності в іноземних студентів відбуватиметься більш ефективно, якщо в ході цьо-
го процесу будуть враховуватися не тільки індивідуально-особистісні, а й типологічні етногрупові особливості іноземних 
студентів, які виявляються в культурно-типологічному стилі навчально-пізнавальної діяльності. Етнокультурна спрямова-
ність розвитку пізнавальної самостійності студентів-іноземців надасть можливість актуалізувати мотиваційний, змістов-
но-операційний і вольовий компоненти й підвищити рівень їх пізнавальної активності для забезпечення результативного 
процесу навчальної взаємодії.

Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у вивченні форм дистанційного навчання студентів-іноземців. 
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В статье исследуются типологические характеристики факторов коммуникативной ситуации в информационных газетных 
текстах, а именно в газетных сообщениях о погоде. Автор-отправитель, адресат, канал передачи информации, коммуникатив-
ная установка рассматриваются в качестве факторов коммуникативной ситуации. Особое внимание уделяется значению поня-
тий «пресуппозиция», «импликация», «тезаурус», которые неизменно связаны с факторами «автор» и «адресат». Фактор газет-
ного сообщения о погоде рассматривается как прагматическая ситуация, к специфическим особенностям которой относятся 
жанровые характеристики, своеобразие графемного оформления и использование паралингвистических средств, краткость как 
параметр объёма, композиционно-смысловую организацию как упорядоченность информационных блоков сообщения. На основе 
проведенного исследования автором предлагается выделить две группы характеристик для каждого фактора коммуникативной 
ситуации в газетном сообщении о погоде: общие, релевантные для любого типа текста, а также специфичные для данного типа 
текста.
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ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИННИКІВ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ  
В ІНФОРМАЦІЙНИХ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ

У статті досліджуються типологічні характеристики чинників комунікативної ситуації в інформаційних газетних тек-
стах, а саме в газетних повідомленнях про погоду. Автор-відправник, адресат, канал передачі інформації, комунікативна уста-
новка розглядаються в якості чинників комунікативної ситуації. Особлива увага приділяється значенню понять «пресупозиція», 
«імплікація», «тезаурус», які незмінно пов’язані з факторами «автор» і «адресат». Фактор газетного повідомлення про погоду 
розглядається як прагматична ситуація, до специфічних особливостей якої відносяться жанрові характеристики, своєрідність 
графемного оформлення та використання лінгвістичних засобів, стислість як параметр обсягу, композиційно-смислову організа-
цію як впорядкованість інформаційних блоків повідомлення. На основі проведеного дослідження автором пропонується виділити 
дві групи характеристик для кожного чинника комунікативної ситуації в газетному повідомленні про погоду: загальні, релевантні 
для будь-якого типу тексту, а також специфічні для даного типу тексту.

Ключові слова: чинники комунікативної ситуації, інформаційний газетний текст, газетне повідомлення про погоду. 
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TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF COMMUNICATIVE SITUATION FACTORS  
IN INFORMATIONAL NEWSPAPER TEXTS

The article deals with typological characteristics of communicative situation factors in informational newspaper texts, namely in weath-
er forecast reports. An author, an addressee, a channel of transmitting information and a communicative purpose are considered to be 
communicative situation factors. Such notions as ‘presupposition’, ‘thesaurus’, ‘implication’ being firmly connected with basic factors 
‘author’ and ‘addressee’ are also examined in the article. Factor of newspaper weather forecast report is represented as the pragmatic situ-
ation which has such specific peculiarities as genre characteristics, the originality of grapheme design and the use of paralinguistic means, 
conciseness as its capacity parameter, composition and implication structure as the right order of text information blocks. Each factor of 
communication situation in newspaper weather forecast report has two groups of characteristics: common – relevant to any type of texts 
and specific – for the texts mentioned above. Such factor as ‘author’ is a starting point for pragmalinguistic research of weather forecast 
report due to its objective existence and its leading role in the process of text production. Factors ‘addressee’ and ‘channel for transmit-
ting information’ have the influence on the text production process, because only the author, taking into account their objective existence in 
extralinguistic reality, gives them the status of text production factors. Thefactor‘author’ isthestartingpointforthefactor ‘pragmaticpurpose’. 
Author’s communicative intention is actualized on the level of the whole text as well as in compositional blocks of the text. 

Key words: communicative situation factors, informational newspaper text, newspaper weather forecast report.

Общеизвестно, что автор-отправитель, адресат, канал передачи информации, коммуникативная установка рассматрива-
ются в качестве факторов коммуникативной ситуации. Цель данной статьи заключается в исследовании факторов комму-
никативной ситуации в информационных газетных текстах, а именно – в англоязычном сообщении о погоде газеты “The 
Washington Times”. Достижению указанной цели подчинено решение следующих конкретных задач: описать общие, реле-
вантные для любого типа текста характеристики факторов коммуникативной ситуации и выявить специфичные характери-
стики, свойственные лишь данному типу текста. Актуальность работы определяется возросшим интересом к изучению 
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прагматического аспекта информирования, предназначенного для обеспечения эффективности передачи/получения инфор-
мации в процессе газетной коммуникации. Объектом исследования данной статьи являются англоязычные газетныесооб-
щения о погоде (ГСП), предметом –факторы коммуникативной ситуации в анализируемых текстах.

Теоретической базой данного исследования послужили работы отечественных и зарубежных лингвистов [2; 3; 5; 8; 10].
Категория субъекта речи является той точкой отсчета, которая позволяет рассматривать текст как категорию коммуни-

кативную. Применительно к ГСП мы не можем говорить о знаке равенства между факторами «автор» и «источник инфор-
мации». Источником информации в нашем случае являются синоптики, которые на основе фактуальной информации и 
статистических данных прогнозируют погоду на ближайшее/отдаленное будущее. Однако именно автор (журналист) произ-
водит отбор «чужой» информации и, возможно, каким-то образом влияет на ее содержание. Можно предположить, что ГСП 
или производный текст создается на основе исходного за счет приращения объёма, в чем проявляется газетная прагматика. 
Содержание исходного текста не повторяется полностью в производном, поскольку для этого бы потребовалось буквальное 
повторение исходного текста. Повторение смысла предполагает некоторый отход от оригинала, что проявляется, на наш 
взгляд, в приращении субъективно-модальной информации как составляющей прагматического аспекта информирования. 

Факторы «коммуникативная» и «прагматическая установки» относятся к области авторского целеполагания, в чем за-
ключается их сходство. Коммуникативную установку мы рассматриваем как базовый информационно-активизирующий 
компонент авторского намерения, понятие «прагматический» соотносится с дополнительным, активизирующим компонен-
том авторского намерения. Такое своеобразие структуры целеполагания подчеркивает, что основное коммуникативное на-
мерение имеет прагматическую составляющую, а комплекс прагматических установок – коммуникативную природу.

Известно, что прагматические отношения – это отношения между текстом и человеком, прагматический аспект – это 
аспект работы текста [6, с. 433]. Именно в тексте можно определить субъектов, интерпретаторов, поскольку за каждым 
текстом стоит языковая личность не только его продуцента, но и предполагаемого реципиента.В газетном тексте коммуни-
канты находятся в особой ситуации, сущность которой заключается в том, что физическое присутствие коммуникантов за-
меняется эффектом их вербального присутствия, причем автор в процессе создания текста ориентируется на определенную 
модель адресата. Коммуникативный портрет реципиента представляет собой упорядоченную и взаимосвязанную совокуп-
ность необходимых автору сведений о тех сторонах личности реципиента, которые обусловливают его свойства как прием-
ника текста [5, с. 119]. В рамках коммуникативной деятельности текстопорождающее действие автора всегда стимулируется 
и направляется четко выраженной установкой на возможно более полное доведение до реципиента авторского замысла, 
установкой на то, чтобы реципиент понял автора. Естественным следствием такой установки является намерение автора ис-
пользовать такие содержание и структуру прогнозируемого текста, а также такие средства языка для их выражения, которые 
в своей совокупности были бы доступны пониманию реципиента, которому был адресован текст [5, с. 120]. Таким образом, 
в аспекте адресантно-адресатных отношений можно утверждать о существовании коммуникативной зависимости в ГСП. 
Учитывая двойную направленность факторов «автор» и «адресат», мы считаем целесообразным выдвинуть предположение 
о наличии коммуникативной зависимости ГСП, как канала передачи информации, от факторов «отправитель» и «реципи-
ент». Вслед за А.А. Сошальским [9, с. 9] под коммуникативной зависимостью мы понимаем двунаправленность текста как 
системы, во-первых, порожденной под влиянием целого комплекса факторов, связанных с личностью автора, а во-вторых, 
коммуникативно ориентированных на личность реципиента.

Адресат оказывает опосредованное влияние на процесс текстопорождения, являясь своеобразным текстообразующим 
фактором. Именно поэтому автор при продуцировании текста учитывает особенности восприятия информации гипотетиче-
ским адресатом, что так или иначе отражается в семантике и структуре сообщения и находит свое воплощение в текстовой 
категории адресованности. Вслед за О.П. Воробьевой мы рассматриваем адресованность как текстовую категорию, отра-
жающую опредмеченную в семантике и структуре текста его направленность на предполагаемого адресата коммуникации, 
задающую определенную модель интерпретации текста и служащей семантической базой текстовой рецепции [2, с. 15].
Направленность на гипотетического адресата предполагает разграничение понятий «адресат» и «получатель» информации 
ГСП. Первое подразумевает сознательный, целенаправленный поиск нужной информации; второе – случайное прочтение, 
что не исключает возможности проявления интереса и формирования соответствующих информационных запросов изна-
чально незаинтересованного получателя. Логично предположить, что прагматической установкой автора является стрем-
ление заинтересовать информацией как можно больше читателей, способствуя переходу «получателя» в разряд «адресат».

Понятия «пресуппозиция», «тезаурус», «импликация» неизменно связывают с факторами «автор» и «адресат».
Существуют некоторые терминологические расхождения в определении пресуппозиции, которая является сущест-

венным интеграционным признаком лингвистики текста и прагматики. М.С. Власенко рассматривает пресуппозицию как 
фактор успешной интерпретации сообщения [1, с. 29], когда адресант, ориентируясь на реципиента, должен учитывать 
уровень его знаний. Естественным следствием такой установки является намерение автора использовать языковые сред-
ства, доступные пониманию реципиента. О.В. Мерзликина описывает пресуппозицию как некоторые предыдущие знания, 
привносимые в общение для адекватного понимания содержания высказывания [7, c. 128]. Поскольку использование кон-
кретных языковых форм обусловливается разными прагматическими пресуппозициями, последние могут применяться для 
выявления норм и правил подбора языковых единиц в типовых случаях ситуативно ориентированного речевого поведения 
коммуникантов. А. Акмайян, Р.Демерс соотносят пресуппозицию не с действием, а с состоянием, с восприятием чего-либо 
как данность [10, с. 345]. В качестве исходного мы принимаем определение пресуппозиции как компонента содержания 
высказывания, который отправитель сообщения считает истинным и уже известным адресату. Несмотря на некоторые рас-
хождения, все определения содержат общую мысль о том, что пресуппозиция является связующим звеном между автором и 
адресатом в процессе информирования и, таким образом, существенной в плане текстообразования характеристикой факто-
ра адресата. Кроме того можно предположить, что учет пресуппозиций адресата автором является необходимым компонен-
том эффективного воздействия на реципиента и условием его успешного информирования.

При разграничении понятий «пресуппозиция» и «тезаурус» мы придерживаемся в определении последнего мнения О.Л. 
Каменской, которая считает, что это знание, обусловленное прошлым опытом человека и закрепленным в его памяти [5, с. 
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97]. На наш взгляд, тезаурус можно определить как открытую и подвижную систему значений, хранящихся в памяти инди-
вида, которая в процессе информирования адресата пополняется и модифицируется. Следовательно, тезаурус рассматрива-
ется как параметр адресата в процессе информирования, а пресуппозиция – как параметр, соотносимый с текстом.

Импликация в широком смысле есть наличие в тексте вербально не выраженных, но угадываемых адресатом смыслов. 
Текстовая импликация передает не только предметно-логическую, но и прагматическую информацию, т.е. субъективно-оце-
ночную, эмоциональную и эстетическую. Для полного понимания имплицитной информации необходимо: а) уметь иден-
тифицировать; б) знать время произнесения высказывания; в) знать в каком значении употреблено выражение в данном 
высказывании [4, с. 220-221].

«Канал передачи» информации традиционно выделяется как фактор коммуникативной ситуации. К специфическим осо-
бенностям исследуемого типа текста мы относим: 1) письменный характер передачи информации; 2) отсутствие синхрон-
ной обратной связи вследствие дистантности и неконтактности информационного взаимодействия. Рассматривая первую 
характеристику канала передачи информации в процессе текстообразования, отметим, что некоторые лингвисты признают 
текстом именно письменные сообщения [3, с. 1], а не фиксацию устной речи, в которой чаще всего проявляются черты 
спонтанности, неорганизованности, непоследовательности. Письменный текст всегда прагматичен, причем автор выступа-
ет предметом прагматики.

Основными факторами прагматического аспекта текста О.Л. Каменская считает цель коммуникации и коммуникатив-
ный портрет реципиента [5, с. 119]. Заслуживает внимания трактовка прагматического аспекта В.Л. Наером, куда он вклю-
чает пять составляющих: собственно прагматику текста, адресанта и адресата, прагматическую установку текста, прагмати-
ческое содержание и запрограммированный прагматический эффект [8, с. 4-13]. М.С. Власенко считает, что прагматический 
аспект любого текста содержит такие компоненты как прагматическую ситуацию, адресантно-адресатные отношения, по-
нятие пресуппозиции как фактор успешной интерпретации сообщения, прагматические категории текста и прагматическую 
установку [1, с. 29].

Применительно к объекту нашего исследования фактор ГСП рассматривается нами как прагматическая ситуация, к 
специфическим особенностям которой мы относим жанровые характеристики, своеобразие графемного оформления и ис-
пользование паралингвистических средств, краткость как параметр объёма, композиционно-смысловую организацию как 
четкую упорядоченность информационных блоков сообщения. В условиях краткого информационного сообщения макси-
мальная информативность, истинность, достоверность, релевантность, краткость, однозначность рассматривается нами в 
качестве обязательных условий для осуществления успешного дистантного информирования реципиента. 

Таким образом, в соответствии со всем сказанным выше, можно утверждать, что каждый фактор коммуникативной си-
туации в ГСП имеет две группы характеристик: общие, релевантные для любого типа текста, а также специфичные для дан-
ного типа текста. Фактор «автор» является отправной точкой прагмалингвистического исследования ГСП вследствие объ-
ективности его существования и определяющей роли в процессе текстообразования. Факторы «адресат» и «канал передачи 
информации» оказывают опосредованное влияние на процесс текстопроизводства, т.к. только автор, учитывая объектив-
ность их существования в экстралингвистической действительности, придает им статус текстообразующих. Фактор «автор» 
является исходной точкой для фактора «прагматическая установка». Коммуникативное намерение автора реализуется на 
уровне целого текста, прагматические установки – как на уровне целого текста, так и в рамках его композиционных частей. 
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У статті аналізуються особливості художнього зображення українсько-єврейської комунікації у прозових творах Івана 
Франка, зокрема соціальні аспекти міжкультурних взаємин, в контексті історичної ситуації Галичини кінця ХІХ – початку ХХ 
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В статье анализируются особенности художественного изображения украинско-еврейской коммуникации в прозе Ивана 
Франко, в частности социальные аспекты межкультурных взаимоотношений, в контексте исторической ситуации Галиции 
конца ХІХ – начала ХХ столетий. Рассматриваются поступки предпринимателей и их последствия для украинского населения на 
примере ранних рассказов И. Франко “Хороший заработок”, “Сам себе виноват”, “Домашний промысел”, “Гава”. 
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SOCIAL ASPECTS OF UKRAINIAN-JEWISH COMMUNICATIONS IN PROSE OF IVAN FRANKO

In the article features of artistic depiction of Ukrainian-Jewish communications in Ivan Franko’s novels are analyzed, in particular its 
social aspects in the context of the Galician historical situation of the late nineteenth and early twentieth centuries.

The study of Jewish ploblematics in the artistic heritage of Ivan Franko, which illuminates the sphere of human relationships and the 
Jewish existence in Galicia, is an important aspect of modern Franko science in Ukraine. 

The peculiarities of the image of Ukrainian-Jewish intercultural relations in the works of Ukrainian writers are related to historical 
circumstances: in Western Ukraine, which was part of the Austro-Hungarian Empire, and in the Eastern Ukraine, which was part of the Rus-
sian Empire, the attitude towards the Jews and their position differed. In the article common features in artistic depiction of social aspects 
of Ukrainian- Jewish interaction in Ivan Franko’s novels “Good earnings”, “His own fault”, “Home industrу”, “Hawa” are analyzed.

Key words: Ukrainian-Jewish communications, Ivan Franko, novels, social aspects, Galicia.

Постановка проблеми. Особливості зображення українсько-єврейських міжкультурних взаємин у творчості україн-
ських письменників ХІХ – початку ХХ століть пов’язані з історичними обставинами на зламі століть, зокрема з тим, що 
Західна Україна на той час була під владою Австро-Угорської імперії, а Наддніпрянська і Східна Україна – частиною Ро-
сійської імперії. Становище євреїв у кожній з імперій відрізнялося, що, своєю чергою, впливало на перебіг міжетнічної 
комунікації. Різні аспекти українсько-єврейських взаємин отримали висвітлення в українській художній прозі кінця ХІХ 
– початку ХХ століть. Але найширше українсько-єврейські взаємини відобразились у творчості видатного письменника та 
громадського діяча Західної України Івана Франка. 

Дослідження особливостей художнього висвітлення І. Франком соціальних аспектів українсько-єврейських взаємин до-
зволить з’ясувати його суспільні погляди на причини непорозумінь у міжетнічній комунікації та на шляхи її поліпшення. 
Визначення ролі І. Франка у суспільних і культурних процесах Галичини залишається актуальним питанням для сучасного 
франкознавства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Єврейська тематика в українському літературознавстві залишається мало-
дослідженою. Нині існують окремі наукові розробки з єврейської теми, зокрема у творчості І. Франка, здійснені українськи-
ми науковцями (Я. Грицак [5], З. Гузар [6], Т. Гундорова [7], І. Набитович [13] та інші). Наявні також закордонні досліджен-
ня, присвячені єврейській темі в цілому в українській літературі (Г. Грабович [4], І. Лисяк-Рудницький [10], М. Шкандрій 
[3]), та, зокрема, у творчості І. Франка (М. Ласло-Куцюк [1], Р. Мних [2; 11; 12]). Комплексний аналіз єврейської тематики в 
художній прозі І. Франка здійснений автором даної статті [9].

Метою статті є аналіз художнього висвітлення соціальних аспектів українсько-єврейської комунікації у прозових тво-
рах Івана Франка та з’ясування поглядів письменника на поліпшення міжетнічних стосунків.
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Виклад основного матеріалу. Основні відмінності життя євреїв у Західній і Східній Україні визначались різницею 
внутрішньої політики Австро-Угорської та Російської імперій, що впливало на міжкультурні відносини в цих державах і 
на ставлення до етнічних меншин, зокрема до євреїв. Австрійський устрій був більш демократичним, надаючи євреям со-
ціальні й економічні права – у вільному веденні торгівлі, володінні землею, можливості обирати місце проживання. Євреї 
Галичини, становлячи близько 11 % мешканців, могли вільно обирати вид діяльності: сільське господарство, (було задіяно 
близько 14 % єврейського працездатного населення), ремісництво чи торгівля. Переважна більшість євреїв займалась саме 
торгівлею, утворюючи соціальний прошарок торговців, орендарів, корчмарів. На відміну від Австро-Угорщини, у Росій-
ській імперії євреям було заборонено володіти землею, були встановлені обмеження у веденні торгівлі, дозволялось мешка-
ти лише у межах чітко визначеної території – гетто [8]. 

Важливим показником позитивного перебігу міжетнічної комунікації в Галичині була відсутність гострих конфліктів 
між українським та єврейським населенням на відміну від тієї частини України, яка перебувала у складі Російської імперії, 
де в кінці ХІХ століття хвиля єврейських погромів охопила 150 населених пунктів.

Отже, в останні десятиліття ХІХ століття, у час творчості І. Франка, євреї Галичини мали такі ж права, як і українці. 
Більшість євреїв займалась торгівлею, проте їхнє соціальне забезпечення залишалось на низькому рівні через те, що україн-
ське населення не мало грошей для купівлі товарів. У великих населених пунктах, де скупченість євреїв була більшою, між 
торговцями виникала внутрішня конкуренція [5].

Водночас, як відзначає І. Свенціцький, існував і такий прошарок підприємців, що отримував прибутки будь-яким спо-
собом – “…п’янством, облесним словом, обманним замислом, лихвою і неправдою…” [14, с. 262], завдаючи збитків укра-
їнському населенню.

Соціальні аспекти українсько-єврейських взаємин відобразились у художній прозі Івана Франка. У ранній період твор-
чості І. Франко дотримувався соціалістичних поглядів і вбачав основу для створення нового суспільства у наданні еконо-
мічної рівності усім людям. Тому у низці художніх творів – оповідання “Добрий заробок”, “Домашній промисл”, “Сам собі 
винен”, “Гава” та інші – письменник зображує злидні селян, складні життєві ситуації, що утворилися внаслідок нелюдсько-
го ставлення до пересічного робітника. Хоча здебільшого винуватцями людської трагедії зображені місцеві урядники, проте 
часто – і торговці-євреї. Письменник відстоює гуманістичні позиції, прагне справедливості у вирішенні долі кожної людини. 

Так, в оповіданні “Добрий заробок” (1881 р.) відтворено долю селянина Панька, якого ошукав постачальник цісарських 
магазинів, призначивши селянинові за допомогою місцевого війта непомірний податок на працю, через несплату якого у 
Панька забрали хату. В останньому абзаці йдеться про те, що хату за безцінь купив “жид Йойна на хлів для телят” [15, т. 15, 
с. 235]. І хоча опису того, щоб Йойна зазіхав на хату Панька ми не знаходимо, але результат ошуканства говорить сам за себе. 

Подібну ситуацію, коли єврей-шинкар за безцінь викупив хату та землю свого боржника, зображено в оповіданні “Сам 
собі винен” (1880). Проте в цьому творі письменник вже описує план шинкаря ошукати українського селянина, всі його 
вчинки, спрямовані на досягнення бажаного результату: Мортко не просто купив землю за зниженою ціною, а підмовив 
інших урядовців, зокрема – возного, встановити низьку ціну на власність Миколи Прача – 40 ринських замість 150, та до-
мовився з іншими євреями, щоб взагалі не брали участі у торзі.

Більш детально соціальну ситуацію та негаразди населення Галичини І. Франко наводить в оповіданні “Домашній про-
мисл. Оповідання ложкаря” (1887 р.), в якому бачимо несправедливість уряду, місцевого маршалка, щодо оподаткування 
праці пересічного селянина, зокрема мова йде про ремесло, яке передавалось в селянській родині з покоління в покоління 
і приносило мізерний прибуток, проте давало змогу заробити на шматок хліба. Одним з таких “зарібників” в оповіданні є 
селянин Яць Яремишин, який займався виготовленням ложок для домашнього вжитку для себе і сусідів. Проте так звана 
“турбота” повітового маршалка про домашнє ремесло призвела до повної заборони займатися цією працею у випадку від-
сутності дозвільних документів, які, своєю чергою, було неможливо отримати. 

При цьому спочатку Яць вважає рішення маршалка не так допомогою селянинові, як засобом “оборони від жидів”, на-
водячи опис того, як євреї “хитро взяли в свої руки” декількох знайомих йому ремісників, та й то так, що “бідолахи днями 
й ночами всею хатою сидять і роблять ложки для жидів по 10 кр[ейцерів] від копи. …але за роботу такий бідолаха ледве 
стілько дістає, що з тяжкою бідою може видихати” [15, т. 16, с. 258]. Якщо селянин не погоджувався добровільно погодитися 
на такі умови праці, то торговці вдавалися до нечесних методів, зокрема підмовляли урядовців встановлювати ремісникові 
податок на вироблену продукцію, яка створювалась переважно для побутових потреб і особистого вжитку та лише частково 
віддавалась на продаж. Лише окремі урядовці розуміли ситуацію та не погоджувались на змову : “комісар був чесний чоло-
вік, жидам на слово не повірив, … жидів відправив ні з чим” [15, т. 16, с. 258]. Тобто знаходимо в цьому оповіданні опис не-
чесних вчинків євреїв-торговців, їхнього ошуканства у ставленні до ремісників. Розповідач з жалем говорить про результат 
політики повітового уряду. Адже багато чесних ремісників втратили роботу та можливість заробити на хліб і змушені були 
працювати на євреїв-“гешефтсманів” за дуже низьку оплату.

Більш детально такі вчинки євреїв-торговців, як використання складних обставин життя збіднілих людей для власного 
прибутку, І. Франко зобразив в оповіданні “Гава. Образок з життя підкарпатського народу” (1888). Письменник відтворив 
процес зміни Гави, сироти єврейського походження, з розумного і здібного до навчання хлопчика на жорстокого підприємця, 
для якого гроші та матеріальні здобутки стали вищими за моральні цінності. До цього призвели обставини, в яких зростав 
Гава, щоденно здійснюючи боротьбу за кращі умови життя, долаючи злидні, а часто й голод. У творі описується як напо-
легливо і терпляче Гава ловив раків у холодній воді, виснажений голодом, маючи мету вдало продати цей товар і отримати 
гроші. А іншим разом – ретельно рахував і перекладав сірники з однієї коробочки в іншу, знов для прибутку, порушуючи 
традицію свого народу – не працювати в суботу, за що його сварила опікунка. Все це характеризує Гаву як здібного юнака, 
окреслює портрет вольової, сильної людини, здатної досягти своєї мети. Водночас в оповіданні показано причини негатив-
них змін у душі Гави, однією з яких було ставлення селян до юнака, які, дізнавшись, що він ловить раків у їхній річці для 
продажу, тобто хоче отримати прибуток з їхнього продукту, – категорично заборонили це робити. До того ж побили Гаву, 
через що він зненавидів селян [15, т. 18, с.11].
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Починаючи з цієї події, життя Гави перетворюється на суцільний “гешефт”, умотивований щоденним прагненням отри-
мати більший прибуток. А найуспішнішим “ґешефтом” Гави стало використання праці родини Староміських – чесних ре-
місників, які займались виготовленням і продажем традиційних для жіночого українського вбрання очіпків. Через власну 
необачність і довірливість родина потрапила у залежність від Гави, підписавши з ним контракт, за яким вони змушені були 
постійно працювати, отримуючи при цьому замалу оплату праці. Гава довго і наполегливо йшов до своєї мети, спеціально 
створюючи такі умови, за яких буде підписаний вигідний йому контракт. “Всі вони будуть робити на мене!” [15, т. 18, с. 25]– 
так була сформульована кінцева мета Гави, яку він досяг нечесним способом, порушуючи людську мораль. 

На прикладі Гави та його взаємин з оточуючими І. Франко показав проблеми суспільства в цілому, адже такі вчинки 
євреїв-ґешефтсманів, унаслідок яких українські селяни ставали жертвами економічного визиску, були приводом до між-
етнічної ворожнечі. Тому І. Франко у статті “Семітизм і антисемітизм у Галичині”, наводячи огляд відносин між євреями і 
неєвреями, наголошує, що “жодна релігія, … жодна народність не були й не можуть бути предметом нашої ненависті. Таким 
предметом були й лишається на все тільки всякий утиск, усякий визиск і всяка облуда” [16, с. 318].

Неодноразово письменник звертається до релігійних елементів з метою виправдати своїх персонажів, дати їм можли-
вість залагодити ганебні наслідки їхніх вчинків. 

Наприклад, в оповіданні “Як Юра Шикманюк брів Черемош” корчмар Мошко у важку хвилину свого життя, викликану 
страхом смерті, звертається до Бога, читаючи псалтир. Мошко розкаюється у тому, як він вчинив із Юрою. Проте все це 
відбувається з Мошком у напівсні, чим робиться натяк на неможливість такої дії Мошка в реальності. І дійсно, коли Юра 
з’явився у шинку, Мошко дуже перелякався, пережив найстрашнішу хвилину в житті, і повернувся до реальності з іншими 
думками. Його моральна зміна була нетривалою, фрагментарною, але мала позитивні наслідки – Мошко повернув Юрі його 
майно. 

У повісті “Boa constrictor” також спостерігаємо тимчасові позитивні зміни в душі єврея-мільйонера Германа Гольдкре-
мера, який переживає моральне переродження, подібно до Мошка, під страхом смерті, що був викликаний спробою сина 
Готліба убити Германа. Ця подія спонукає Германа до роздумів, спрямованих на пошуки причини такого становища у його 
житті. Врешті, у напівсвідомому стані Герман опиняється біля нужденної хати вдови ріпника. Під впливом побачених злид-
нів та розуміння страждання інших на його очах з’явилися сльози, і він кинув гроші у віконце вдови. Водночас розповідач 
натякає на те, що така зміна в душі Гольдкремера тимчасова і що, вочевидь, він знову повернеться до свого попереднього 
способу життя: “Якась дика, незнана сила поперла його, і він пустився щосили утікати …” [15, т. 14, с. 440].

Висновки. В оповіданнях І. Франка ми проаналізували соціальні аспекти українсько-єврейської комунікації – еконо-
мічна нерівність, бідність більшості українського населення, вимушеність селян працювати на євреїв-підприємців, які ви-
користовували складні обставини життя людей для власного прибутку, вдаючись до обману робітників, – що створювало 
негативне тло міжетнічної комунікації у суспільстві Галичини. 

Але, якщо в ранніх оповіданнях “Добрий заробок”, “Сам собі винен”, “Домашній промисл” факти економічного визиску 
лише представлені як важкі фрагменти життя населення, то в оповіданні “Гава” І. Франко намагається дослідити причини 
вчинки євреїв, психологію їхньої діяльності, за допомогою аналізу обставин та їх впливу на людину довести, що суспіль-
ство самé створювало таких жорстоких підприємців, як Гава – “павуків”, що обплутували своїм павутинням беззахисних 
жертв. Як наслідок – українське населення відштовхувало від себе євреїв, культивуючи ускладнення українсько-єврейської 
комунікації.

У представленій статті висвітлено соціальні аспекти українсько-єврейської комунікації в контексті історичної ситуації 
Галичини. Зазначимо, що І. Франко наводив і позитивні приклади українсько-єврейських взаємин у повісті “Петрії і Довбу-
щуки”, романі “Перехресні стежки”, оповіданнях “До світла!”, “Полуйка” та інших творах, що розглянуто у комплексному 
дослідженні автора [9]. 

Подальші дослідження художнього зображення українсько-єврейської комунікації у творчості І. Франка та інших укра-
їнських письменників дозволять повніше осягнути детермінанти складних міжетнічних стосунків та особливості їх висвіт-
лення в українському літературному процесі.
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ТРУДНОЩІ АУДІЮВАННЯ У СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ НОВИН ТЕЛЕКАНАЛУ „EURONEWS”)

У статті окреслено коло дослідників, які займаються вивченням проблеми проведення аудіювання у ВНЗ. Визначено тлума-
чення терміна „аудіювання”. Наголошено на тому, що в межах комунікативного підходу такий вид роботи зі студентами є 
особливо ефективним та пріоритетним. Звернено увагу й на те, що телевізійні новини каналу „Euronews” є хорошим навчальним 
матеріалом для проведення аудіювання у вищих навчальних закладах. Підкреслено, що для студентів факультету фізичного ви-
ховання обрано спортивні новини, що допоможуть у формуванні іншомовної та професійної компетентності. Виконано спосте-
реження за роботою студентів на занятті. Описано результати дослідження за рівнем складності щодо сприйняття слухачами 
самостійних частин англійської мови під час аудіювання. Зауважено, що перегляд телевізійних новин на заняттях сприяє форму-
ванню навиків англомовного аудіювання, професійної та іншомовної компетентності.

Ключові слова: професійно спрямоване аудіювання, професійна компетентність, іншомовна компетентність, комунікатив-
ний підхід, комунікативна компетентність.
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ТРУДНОСТИ АУДИОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА „EURONEWS”)

В статье очерчен круг исследователей, которые занимаются изучением проблемы проведения аудирования в ВУЗах. Опреде-
ляется толкование термина „аудирования”. Акцентируется внимание на том, что в рамках коммуникативного подхода такой 
вид работы со студентами является особенно эффективным и приоритетным. Обращается внимание на то, что телевизи-
онные новости канала „Euronews” являються хорошим материалом для проведения аудирования в высших учебных заведениях. 
Подчеркивается, что для студентов факультету физического воспитания избрали спортивные новости, которые помогут при 
формировании иноязычной и профессиональной компетентности. Выполнено наблюдение за работой студентов на занятии. 
Описаны результаты исследования по уровню сложности касательно восприятия слушателями самостоятельных частей речи 
английского языка во время проведения аудирования. Указывается, что просмотр телевизионных новостей на занятиях способ-
ствует формированию навыков англоязычного аудирования, профессиональной и иноязычной компетентности. 

Ключевые слова: профессионально направленное аудирование, профессиональная компетентность, иноязычная компетен-
тность, коммуникативный подход, коммуникативная компетентность.
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DIFFICULTIES IN LISTENING IN STUDENTS OF THE PHYSICAL TRAINING FACULTY  
(ON THE MATERIALS OF THE TV CHANNEL “EURONEWS”)

The article outlines a circle of scientists who are studying the issue of listening conducting in higher educational institutions. The scien-
tific-methodological interpretation of the term “listening” has been determined. Great attention was paid to the communicative approach, 
which is a highly affective and prioritized way in listening training. It has been emphasized that the news of TV channel “Euronews” is an 
excellent resource of materials for full-time listening class as well as for a part of the lesson at higher education institutions. It is stressed 
that visualization of the text in the form of television messages positively affects the perception of English by Ukrainian students. Sports 
news was used as a material for listening to the students of the faculty of physical training. Lexis that caused difficulties in the process of 
listening was divided into several groups and analyzed. The results of the study have been also described depending on the level of dif-
ficulty of various language units perception. It has been noted that during watching the proposed English videos, the most difficult part of 
the speech for perception was a noun, and the simplest ones were pronouns and adverbs. The author supposes that the usage of TV channel 
“Euronews” materials contributes the formation of a prediction skill for further information, which, in turn, eases the process of English 
speech perception, especially if there is a new, unfamiliar lexis for listeners. Thus, TV channel news contributes not only to the formation of 
English-language listening skills but to formation of professional and multilingual competencies as well.

Key words: professionally oriented listening, professional competence, foreign language competence, communicative approach, com-
municative competence.

У межах сучасного процесу євроінтеграції вагомого значення для професійної освіти набуває вивчення молоддю ан-
глійської мови. Пріоритетним важелем стає комунікативний підхід, оскільки уміння безпосередньо спілкуватися з пред-
ставниками англомовних країн, налагоджувати контакти з ними відкриває низку позитивних можливостей для розвитку 
української економіки.
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О. Бочкарьова, Д. Бубнова, О. Тарнопольський, О. Сіваченко, В. Черниш, М. Білан та інші розробляють новітні методи 
та прийоми навчання в межах цього підходу. Однак проблема формування комунікативної компетентності студентів у межах 
дисципліни „Англійська мова за професійним спрямуванням” лишається недостатньо вивченою в педагогіці. Окремо зазна-
чаємо, що все ще залишається актуальним та мало дослідженим і питання проведення аудіювання на матеріалі англомовних 
новин телеканалу „Euronews” як одного із ефективних способів засвоєння іноземної мови.

Мета дослідження ‒ вивчення труднощів, які виникають у процесі аудіювання англійського мовлення у студентів фа-
культету фізичного виховання в межах комунікативного підходу.

Під час проведення дослідження виникають такі завдання: визначити тлумачення терміна „аудіювання”; провести спо-
стереження за роботою студентів факультету фізичного виховання під час прослуховування англомовних телевізійних по-
відомлень; визначити труднощі, які виникають під час аудіювання новин телеканалу „Euronews”; зазначити, які самостійні 
частини мови найскладніші для сприйняття; проаналізувати результати дослідження.

Матеріалом для статті є англомовні телевізійні новини каналу „Euronews”.
Для студентів факультету фізичного виховання знання англійської мови є вкрай необхідним. Спортивні змагання, у яких 

бере участь молодь, часто проходять за кордоном. Щоб порозумітися із конкурсантами, знайти спільну мову із організато-
рами таких заходів, необхідно володіти іноземною мовою. Отож, комунікативний підхід до вивчення англійської мови тут 
відіграє неабияку роль.

Хочемо зауважити, що такі вчені, як Д. Бубнова, визначають пріоритетність аудіювання в процесі формування навиків 
іноземного мовлення, розглядаючи його як інструмент усного спілкування, як невід’ємну частину комунікації. При цьому 
вони спираються на його інформативність, професійну значущість та спонтанність [3].

Попри розмаїття тлумачень ми вважаємо, що аудіювання варто розглядати як „…складний розумовий процес сприйнят-
тя, розпізнавання і розуміння мови, що супроводжується активною переробкою інформації в зв’язку з наявним в аудитора 
лінгвістичним і прагматичним досвідом і оцінкою сприйнятої інформації” [1, с. 225].

Вагоме значення має проведення саме професійно спрямованого аудіювання, що спрямоване на удосконалення умінь 
та навичок на слух сприймати англомовні повідомлення, які безпосередньо пов’язані із майбутньою спеціальністю [2, с. 3].

Учені зауважують, що є два види аудіювання залежно від позиції слухача: 1) діалогічне мовлення, де реципієнт сам є 
мовцем і, певною мірою, може контролювати процес; 2) аудіювання, де слухач не бере безпосередньої участі в розмові, а 
отже, не впливає на її результат [3].

Діалогічне мовлення легше зрозуміти, оскільки тут усе залежить від темпу, теми розмови, емоційного забарвлення 
тощо. У процесі спілкування співрозмовника можна про щось перепитати, зупинити його, попросити пояснити ще раз чи 
дібрати інші фрази для порозуміння. Однак інколи трапляються ситуації, коли такі дії видаватимуться недоречними. Саме в 
цей момент стають у нагоді навички аудіювання, які обов’язково треба створювати та удосконалювати у студентів факуль-
тету фізичного виховання в контексті формування професійної компетентності.

Спортивні новини телеканалу „Euronews” можуть стати гарним матеріалом для проведення як повноцінного професійно 
спрямованого аудіювання на занятті, або як одну із вправ, використовуючи короткі повідомлення. Їхня тривалість варіює від 
1 до 4 хвилин, що дає можливість викладачеві обрати необхідний матеріал для кожної окремої групи студентів відповідно 
до рівня знань англійської мови.

Слід зауважити, що візуалізація текстового матеріалу сприяє кращому усвідомленню інформації, а також її 
запам’ятовуванню. Дослідники вважають найлегшим те мовлення, яке збігається із зображенням [4, с. 92]. 

Для проведення аудіювання у студентів факультету фізичного виховання ми дібрали для перегляду спортивні новини те-
левізійного каналу „Euronews”. У ході роботи виникли труднощі із розумінням таких лексичних одиниць: 1) іноземні імена; 
2) географічні назви; 3) цифри; 4) дати; 5) назви національностей; 6) назви посад; 7) назви організацій; 8) титули.

Найбільш складними для усвідомлення виявилися англомовні імена: Cyril Maret, Natalie Powell, Nikoloz Sherazadishvili, 
Jianjun Zang, Charline Van Snick, Erika Miranda, Alexandra-Larisa Florian, Angelica Delgado, Sharafuddin Lutfillaev, Gusman 
Kyrgyzbayev, Nijat Shikhalizada, Marten van Riel, Taylor Spivey, Vicente Hernandez, Andreas Schilling, Spyros Capralos, Andre 
Myhrer, Mikaela Shiffrin, Felix Neureuther тощо. Найлегшими для сприйняття є імена жителів країн близького зарубіжжя: 
Toma Nikiforov, Irina Kindzerska, Alexander Roslyakov та ін. Безперечно, це пов’язано із тим, що українські студенти часто 
чують такі наймення в повсякденному житті. З-поміж усіх імен найскладніші арабські, мешканців країн Далекого Сходу 
тощо: Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Noriaki Kasai, Ioannis Proios та ін. Інколи схожіть імен на інші назви збиває глядачів 
із пантелику. Наприклад, дехто переплутав французьке ім’я Марсель (Marcel Hirscher) із французьким містом Марсель, що 
негативно позначилося на розумінні інформації.

Для спортивних новин притаманним є використання великої кількості імен. Англомовні імена, як правило, досить 
складно сприймаються вітчизняними студентами. Навіть якщо слухачі розуміють, що в повідомленні йдеться про конкретну 
особу, вони не можуть запам’ятати її ім’я. Ця інформація важка і, як правило, проходить повз їхню увагу.

У процесі аудіювання спортивних новин студенти часто не можуть перекласти деякі географічні назви. Труднощі викли-
кають назви країн (Spain, United Arab Emirates, Denmark, South Korea, Greece, Norway) та міст (Athens, Pyeongchang, Aspen). 
Здебільшого це пов’язано із тим, що більшість слухачів не звикла до вимови цих географічних об’єктів. Однак є й такі, про 
існування яких студенти могли й зовсім не знати. Наприклад, Pyeongchang ‒ місто в Південній Кореї. Зважаючи на те, що 
слухачі мають невисокий рівень володіння англійською мовою, стає зрозумілою причина несприйняття такої складної іно-
земної назви.

Якщо в процесі прочитання тексту, числа є найлегшими для розуміння, оскільки написані, як правило, арабськими 
цифрами, то під час аудіювання англомовних новин телеканалу „Euronews” вони становлять проблему для розуміння змісту 
висловлювання, тому що студенти часто занадто довго зосереджують на них увагу і пропускають іншу інформацію: 505 
torchbearers, 466,6 points та ін. Особливі труднощі викликає розуміння ваги (78 kilograms, 90 kilograms), довжини (2,018 km), 
часу (0,08-second, 20 seconds).

Дати також завжди важко сприймаються студентами (2017, 2018, November 2012).
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У спортивних новинах часто використовуються назви національностей. Здебільшого студенти добре розуміють їхнє зна-
чення, але інколи вони теж викликають ускладнення: Frenchman, Spaniard тощо.

Складними для сприйняття є назви посад, оскільки слухачі лише інколи чують їх на англійській мові: Executive Director, 
Minister of Culture and Knowledge Development, the president and CEO of the Pyeongchang Organising Committee та ін. 

Студентам будь-яких спеціальностей завжди важко перекласти назви організацій (CEFC China Energy), особливо в по-
тоці мовлення.

У процесі аудіювання виявилося, що труднощі викликають також різні титули (his Highness Sheikh), тому що вони не 
притаманні для жителів України.

Речення зі скупченням назв, що спричиняють такі ускладнення, дуже важко сприймаються студентами: „In attendance 
at the event was his Highness Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Minister of Culture and Knowledge Development for the 
United Arab Emirates” [5], „On the men’s side, Spaniard Vicente Hernandez was second and Andreas Schilling of Denmark finished 
third” [7], „Greece has handed over the Olympic Flame to South Korea in a ceremony in Athens for the 2018 Pyeongchang Winter 
Games” [6] тощо. 

Безперечно, ми зазначили не всі перешкоди, що виникають у процесі аудіювання, а тільки найголовніші. І вони мають 
неабиякий вплив на якість сприйняття інформації. 

У цілому невеликий обсяг новини повинен сприяти гарному засвоєнню змісту повідомлення. Однак насправді це не так. 
Справа в тому, що для спортивних новин попри малий обсяг текстової інформації притаманна велика кількість імен, назв 
національностей, географічних об’єктів, посад та організацій і незначний відсоток різних цифр, дат та титулів. За таких 
умов зрозуміти відеоповідомлення досить складно. 

Труднощі, що виникають у процесі аудіювання теленовин каналу „Euronews”, зникають завдяки постійному перегляду 
англомовної інформації. Студенти поступово звикають до іноземного мовлення. Систематичне проведення такої роботи на 
заняттях сприяє покращенню рівня знань англійської мови. Географічні назви, дати та цифри з часом легко сприймаються 
слухачами. Покращується й розуміння іноземних імен, назв національностей та посад. Назви організацій студенти сприй-
мають важко, оскільки вони щоразу змінюються. До того ж у кожній країні є свої особливості найменування, що ускладнює 
процес співставлення англійських абревіацій із українською мовою. Титули узагалі трапляються у спортивних новинах 
украй рідко, тому вони лишаються проблемою, але незначною, оскільки не впливають на загальне усвідомлення телепові-
домлення.

Нами проведено опитування 70 студентів (100 %) факультету фізичного виховання на рівень складності щодо сприй-
няття самостійних частин мови. Для 30 слухачів (близько 43 %) найважчим для розуміння виявися іменник, для 18 глядачів 
(26 %) ‒ числівник, для 12 студентів (17 %) ‒ дієслово, а для 10 студентів (14 %) ‒ прикметник. Ніхто не визначив займенник 
та прислівник як складну для розуміння частину мови, що можливо, пов’язано із незначною кількістю таких лексичних 
одиниць у новинному матеріалі, обраному нами для перегляду. Більше того, на прохання визначити найлегшу частину мови 
слухачі відповіли так: 30 студентів (43 %) обрали займенник, 20 студентів (29 %) ‒ прислівник, 10 студентів (14 %) ‒ при-
кметник, 10 студентів (14 %) ‒ іменник. Отже, займенник та прислівник не мали значного впливу на усвідомлення загально-
го змісту телевізійних повідомлень.

Хочемо зазначити, що результати проведення першого аудіювання на основі новин телеканалу „Euronews” такі: 6 сту-
дентів (9 %) ‒ „відмінно”, 14 студентів (20 %) ‒ „добре”, решта (71 %) ‒ „задовільно”. Результати останнього аудіювання: 
16 студентів (23 %) ‒ „відмінно”, 32 студенти (46 %) ‒ „добре”, решта (31 %) ‒ „задовільно”. Аудіювання проводилося 
систематично протягом семестру. Іншими словами, застосування інформаційного матеріалу телеканалу „Euronews” сприяє 
формуванню іншомовної та професійної компетентності. 

Отже, визначено тлумачення терміну „аудіювання”. Спостерігаючи за роботою студентів на занятті визначено, що най-
більші труднощі під час аудіювання англомовних спортивних новин телеканалу „Euronews” викликають іноземні імена, 
географічні назви, цифри, дати, назви національностей, посад, організацій та титули. Опитування слухачів свідчить про 
те, що найскладнішою для сприйняття частиною мови в межах обраних нами для аудіювання телевізійних повідомлень є 
іменник, а найлегшими ‒ займенник та прислівник. Систематичний перегляд новин сприяє покращенню сприйняття англо-
мовної інформації, а отже, допомагає формувати іншомовну та професійну компетентність студентів факультету фізичного 
виховання.
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ПЕРЕСЕЛЕНЦІ В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ:  
ПРОБЛЕМА МОВНО-ТОЛЕРАНТНОГО ВИСВІТЛЕННЯ

У статті визначено особливості дискримінації переселенців в українських інтернет-ЗМІ. Актуальність цієї роботи зумовле-
на створенням негативного медіаобразу переселенців в Україні. В статті з’ясовано особливості термінології на позначення мі-
грантів, звернено увагу на методи, за допомогою яких медіа конструюють громадську думку, та способи їх імплементації. Також 
було зроблено вибірку матеріалів інтернет-ЗМІ, в яких проявляється толерантне та нетолерантне ставлення до переселенців, 
та проаналізовано окремі приклади.

Ключові слова: толерантність, нетолерантність, мова ворожнечі, стереотипи, переселенці, мігранти, ЗМІ.
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ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В УКРАИНСКИХ ИНТЕРНЕТ-СМИ:  
ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

В статье определены особенности дискриминации переселенцев в украинских интернет-СМИ. Актуальность этой работы 
обусловлена   созданием негативного медиаобраза переселенцев в Украине. В статье рассмотрено особенности терминологии 
для обозначения мигрантов, обращено внимание на методы, с помощью которых медиа конструируют общественное мнение, 
и способы их реализации. Сделано выборку материалов интернет-СМИ, в которых проявляется толерантное и нетолерантное 
отношение к переселенцам, а также проанализировано отдельные примеры.

Ключевые слова: толерантность, нетолерантность, язык вражды, стереотипы, переселенцы, мигранты, СМИ.

Alla Kostovska,
PhD student O. O. Potebnya Institute of Linguistics of National Academy of Sciences of Ukraine

INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN UKRAINIAN ONLINE NEWSPAPERS:  
THE PROBLEM OF INTOLERANCE

The purpose of this article is to define the features of discrimination against the internally displaced persons in the Ukrainian online 
newspapers. The necessity of such work was entailed by frequent use of hate speech and discrimination of internally displaced persons and 
other migrants in Ukraine. 

The features of tolerance, intolerance, hate speech was described in the article. Special attention is paid to methods of media manipula-
tionn and their implementation. A sample of online newspaper articles, dedicated to this case, was made and analyzed. 

Peculiarities of the use of terms ‘migrant’, ‘internally displaced person’, ‘refugee’, ‘forced migrant’ also was analyzed. Online newspa-
pers depict the migrants primarily as representatives of the criminal world: thieves, killers, drug dealers. Generalization and hyperboliza-
tion of negative features of some members leads to the criminalization of the group. Such news has a evaluative character, journalists uses 
the fears of people to become victims of a crime. Sometimes such suggestion occurs through using of selective opinion leaders Facebook 
posts. Some representative feedback under the articles also has been considered.

Consideration of the online newspapers in terms of hate speech and intolerance functioning can be an effective way to formulate linguis-
tic expertise criteria and implementation of language of tolerance.
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У багатьох країнах мігранти належать до соціальних груп, що страждають від дискримінації та упередженого ставлення 
не тільки у побуті, а й у текстах ЗМІ. Проблема нетолерантності ЗМІ щодо цих груп населення актуальна і для України, ба 
більше – після початку в 2014 році військового конфлікту на сході країни і масового переселення людей із Луганської та 
Донецької областей, вона стала ще помітнішою й актуальнішою і потребує значної уваги як науковців, так і журналістів.

Категорію толерантності / нетолерантності в мові досліджували українські вчені Г. Яворська, Е. Ларіна, Л. Юдко, Лі Же, 
О. Сухомлин, С. Авраменко, російські Г. Кожевнікова, К. Шиліхіна, М. Кроз, О. Верховський, С. Колосов, Т. Ратинова. Про-
блему нетолерантного висвітлення у ЗМІ теми мігрантів, зокрема переселенців зі сходу України, порушували у свої працях 
Г. Прищепа, М. Малиш, Ю. Подаєнко, Ю. Юріна, Я. Пилинський та інші. Незважаючи на це, все ще існує низка дискусійних 
питань, багато аспектів цієї проблеми залишились поза увагою дослідників.

Мета статті – аналіз виявів нетолерантності у текстах українськомовних інтернет-ЗМІ, що, серед іншого, висвітлюють 
теми, пов’язані з переселенцями та внутрішньо перемішеними особами (ВПО). Поставлена мета передбачає розв’язання 
таких завдань: окреслити специфіку понять «толернатність», «нетолератність», «мова ворожнечі»; розглянути особливості 
вживання термінів «переселенець», «внутрішньо переміщена особа», «біженець», «мігрант»; виокремити найпоширеніші 
способи дискримінації переселенців у журналістських матеріалах; проаналізувати конкретні приклади толерантного та не-
толерантного зображення переселенців та ВПО в текстах інтернет-ЗМІ.
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Об’єктом дослідження стала вербалізована в текстах інтернет-ЗМІ категорія толерантності / нетолерантності. Предмет 
дослідження –репрезентативні тексти загальноукраїнських та регіональних інтернет-видань 2014–2018 років.

На підставі певних ознак людина звикла ідентифікувати себе як частину тої чи тої групи. Група сприймається її членами 
як монолітна єдність, відмінностям усередині групи не надають особливої ваги, тоді як відмінності між своєю та чужими 
групами гіперболізують і часто розглядають як непереборні. Представник групи може свідомо чи несвідомо порівнювати 
себе й свою групу з іншими, що можна розглядати як одну з передумов потенційного конфлікту. За таких обставин то-
лерантність адресанта проявляється в тому, що прихована агресія чи негативна оцінка адресата під впливом мовних (і 
не тільки) норм у процесі вербалізації перетворюється у висловлювання, що таким нормам відповідає, тобто початковий 
агресивний намір приглушується і коригується в процесі комунікації. Таким чином, під мовною толерантністю розуміємо 
сукупність мовних засобів, що знижують експресивність, афективність висловлювання, пом’якшують негативну оцінку та 
сприяють актуалізації принципу то лерантного ставлення до іншої людини як до рівнодостойної особистості.

Натомість нетолерантність є результатом неприйняття іншого як частини відповідної групи суспільства, причому негативні 
емоції часто викликані визначальними характеристиками групи, як-от релігія, національність, стать, мова, соціальний статус тощо. 

Однією з форм вияву нетолерантності є мова ворожнечі. Цей термін не має загальноприйнятого визначення, і на пра-
вовому рівні формулюється кожною державою по-своєму. Комітет міністрів Ради Європи рекомендує трактувати мову во-
рожнечі як «всі види висловлювань, котрі поширюють, розпалюють, підтримують або виправдовують расову ненависть, 
ксенофобію, антисемітизм та інші форми ненависті, викликані нетерпимістю, в тому числі нетерпимістю, що виявляється у 
формі агресивного націоналізму та етноцентризму, дискримінації меншин і ворожого ставлення до них, а також іммігрантів 
та осіб, що за своїм походженням належать до іммігрантів» [1, с. 8]. 

С. Колосов, вивчаючи питання конструювання соціальної ненависті в мовленні, виокремив низку універсальних ознак 
мови ворожнечі, серед яких найістотнішими в аналізованому контексті є: перенесення негативних характеристик окремих 
представників групи на всю групу та покладання провини за дії окремих представників на всю групу; покладання провини 
за негативні соціальні явища на певну групу; поляризація оцінок; уявлення про стосунки суб’єктів як про нерозв’язний кон-
флікт; формування і зміцнення негативного стереотипу, образу групи; вимога обмежити права представників певної групи; 
звернення під час аргументації до емоційно-почуттєвої сфери, а не до сфери раціональних оцінок; спонукання (прямі чи 
приховані) до дій проти певної групи [3, с. 16].

Мова ворожнечі широко розповсюджена у побутовому мовленні, а також в інтернет-середовищі, особливо в різних соці-
альних мережах. Одним з головних майданчиків поширення нетолерантних висловлювань є інтернет-ЗМІ, адже за широтою 
охоплення, можливістю одночасного впливу на значну кількість реципієнтів їм немає рівних. 

М. Кроз та Н. Ратинова виділяють основні методи впливу – переконання, навіювання, маніпуляція, – на основі яких 
будуються прийоми комунікативного впливу ЗМІ на читацьку аудиторію: експлуатація страхів і побоювань людей стати 
жертвами злочину; упереджена подача інформації; апеляція до думки компетентних (з погляду автора) експертів; опора на 
твердження авторитетних осіб; використання запитальних форм як спосіб мовного впливу на аудиторію; тенденційний до-
бір у повідомленні фактів і аргументів, що обґрунтовують та підтверджують позицію автора; маніпуляція статистичними 
даними, цитатами, свідченнями очевидців [4, с. 226-247]. 

Г. Прищепа слушно зауважує, що наративи традиційних та нових медіа певний час наповнювалися відверто образливи-
ми судженнями та висновками, формуючи негативний образ «біженця зі Сходу», який не є гідним рівного ставлення. Часто 
стереотипне мислення самих журналістів або офіційних осіб, які цитуються, сприяє зображенню тимчасово переміщених 
осіб як криміналізованого та асоціального елементу суспільства. (…) Медіаобраз переселенця дуже швидко набув яскравих 
ознак меншовартісного міноритарія, який зрадив власну країну й тепер приїхав у інші регіони для того, щоб «зайняти робочі 
місця», «створювати черги», «погіршувати криміногенну ситуацію» тощо [6, с. 105]. 

У перший рік після початку військового конфлікту на сході України у текстах інтернет-ЗМІ досить поширеною була 
помилка, спричинена підміною понять і ототожненням термінів «біженець», «переселенець», «внутрішньо переміщена осо-
ба», «мігрант». 

О. Кхасраві розмежовує згадані терміни: 1) мігрант – це громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, 
що на законних підставах перебуває на території України і може переміщатися як всередині країни, так і поза її межами, 
причому підставою для зміни постійного місця проживання може бути отримання освіти (навчання), медичної допомоги, 
зміна місця роботи тощо; 2) біженець – іноземець або особа без громадянства (перебуває на території України на законних 
підставах), що змінює постійне місце проживання внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за 
ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або 
політичних переконань; перебуває за межами країни своєї приналежності або країни свого попереднього постійного про-
живання та не може користуватися її захистом; 3) переміщенець (добровільно внутрішньо переміщена особа) – громадя-
нин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах і має право 
на постійне проживання в Україні, яка добровільно залишила своє місце проживання у результаті ускладнення політичної, 
соціальної, економічної, екологічної ситуації у відповідній адміністративно-територіальній одиниці; 4) переселенець – гро-
мадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах і має пра-
во на постійне проживання в Україні, яка примусово залишила (покинула) своє місце проживання в результаті або з метою 
уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав 
людини та надзвичайних ситуацій природного чи технологічного характеру [5, с. 20-21]. 

Таким чином абсолютно недоречним видається вживання слова «біженці» якщо йдеться про переселенців чи внутріш-
ньо переміщених осіб у межах України, оскільки з цього випливає, що окупований Крим чи частини Луганської та Доне-
цької областей не є територією України:

«Де у Львові шукати допомоги, якщо ти – біженець з Криму або Сходу України» (032.ua, 15 травня 2014)
«Де і як живуть біженці з Сходу України (інфографіка)» (Сьогодні, 10 вересня 2014)
«Біженцям з Донбасу дали лічені дні на виселення з київського гуртожитку» (Укрінформ, 4 вересня 2016)
«Українці бояться здавати житло біженцям зі Сходу» (Сьогодні, 10 вересня 2014)
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Останній приклад цікавий також тим, що в ньому біженці зі Сходу протиставляються українцям, формуючи опозицію 
чужі–свої, проте більшість переселенців та ВПО з Донецької та Луганської областей є громадянами України, а отже – укра-
їнцями, тому їх виокремлення і відокремлення є прикладом дискримінації.

Одним з інструментів впливу на читачів і створення негативного медіаобразу переселенців та ВПО є узагальнення, тоб-
то покладання провини за дії та слова окремих осіб на всю групу:

«Переселенці зі Сходу продовжують нахабно поводитись із закарпатцями» (Вся закарпатська правда, 26 серпня 2014)
«Переселенці вважають патріотизм львів’ян «ефемерним»» (zaxid.net, 23 вересня 2014) – у цьому прикладі показовим є 

те, що заголовок створює у читача враження протистояння узагальнених груп переселенців і львів’ян як непатріотів та патрі-
отів, однак текст статті має абсолютно інше смислове навантаження: «Переселенцям із Криму та сходу України подобається 
ставлення львів’ян до інших культур та можливість відкрито висловлювати свою думку, однак патріотизм мешканців 
Львова вони називають ефемерним через високу вартість житла». Як бачимо, в заголовок винесено вирвану з контексту 
фразу, яка в тексті сприймається як жартівливе твердження, тоді як в заголовку звучить як закид львівському патріотизму. 

«Переселенці відповідальні за те, що зараз відбувається на Сході та за те, яким був Схід, – Остап Дроздов» (Галицький 
кореспондент, 19 жовтня 2016) – цей приклад, окрім узагальнення, є зразком опори на твердження відомої особи, що теж є 
засобом маніпуляції. Наведене твердження сприяє створення образу переселенця-ворога, на якому лежить провина за те, що 
сталося. Варто зауважити й те, що матеріал є репортажем з публічної дискусії та містить як різкі висловлювання спікерів, 
так і висловлювання толерантні, однак в заголовок винесено найбільш провокаційну фразу відомого телеведучого.

Переселенці та ВПО – різнорідна група, люди, які мають різний фах, вік, рівень достатку, вподобання, політичні по-
гляди, тому не варто робити узагальнення, опираючись на характеристику, притаманну не всій групі. Однак більшість пере-
селенців мають подібний досвід зміни місця проживання і подібні проблеми, пов’язані з цим (втрата помешкання, майна, 
документів, роботи, соціальних та родинних зв’язків тощо). Власне, це саме те, що робить їх групою і тому це та ознака, за 
якою узагальнення може бути виправдано:

«Переселенці потребують допомоги держави у працевлаштуванні – Урядовий контактний центр» (Укрінформ, 13 лис-
топада 2015)

«Переселенці потребують обігрівачів, теплих речей та ліків» (КримSOS, 16 грудня 2016)
«Переселенці в Україні стикаються з утиском їхніх виборчих прав» (Leopolis, 12 липня 2017)
А. Гладілін зауважує, що сучасні російські ЗМІ висвітлюють тему мігрантів, використовуючи дві метафори: метафору 

повені та метафору окупації. І повінь, і окупація є страшним лихом, тому ці концептуальні метафори, які медіа постійно 
підтримують і відтворюють, осідають у свідомості людей, вселяючи в них постійну тривогу, страх і ненависть до мігрантів 
[2, с. 152]. 

Українські ЗМІ такі метафори, зокрема «наплив мігрантів», «наплив переселенців» використовують зрідка, однак алго-
ритм створення негативних асоціацій працює так само, щоправда, основним знаряддям впливу стають матеріали про зло-
чини, вчинені переселенцями. Це сприяє криміналізації групи і появі відповідного упередження про переселенців як осіб, 
що беруть участь у протиправних діях і становлять загрозу для оточуючих. Такі тексти експлуатують страхи людей стати 
жертвами злочину і викликають негативні очікування від контактів з переселенцями:

«На очах поліцейських спритний переселенець пограбував двох жінок» (Gazeta.ua, 5 грудня 2017)
«Переселенка з Луганська обманювала волонтерів: у Мережі розповіли про матір, яка кинула дитину з моста» (asn.

in.ua, 28 березня 2018)
«На Запоріжжі переселенка з Попасної «видурила» у пенсіонера 20 тисяч гривень на «поховання сина»» (zp.depo.ua, 10 

квітня 2018)
«На Калущині за серію крадіжок затримали переселенця з Донбасу» (Галицький кореспондент, 7 березня 2018)
«Як війна на сході криміналізує Закарпаття» (Вся закарпатська правда, 4 серпня 2014)
 Висновки. Аналіз медійних текстів про переселенців та внутрішньо переміщених осіб засвідчує: журналісти часто 

впадають у крайнощі, публікуючи або історії успіху, або повідомлення про злочини, причому кількість других значно пере-
важає. Для того, щоб змінити ситуацію, слід користуватися правильною термінологією, перевіряти статистичні дані, уника-
ти поляризації оцінок, тенденційного добору фактів і цитат, не допускати невиправданих узагальнень, які можуть слугувати 
для створення у свідомості читачів образу переселенця як ворога, відповідального за певні негативні явища, чи злочинця, 
що потенційно становить загрозу. 

Прикладом толерантного висвітлення теми можуть стати матеріали про позитивний досвід переселенців, індивідуальні 
життєві історії (не обов’язково успішні), статті, що привертають увагу до потреб та проблем, а також випадків дискримінації 
цієї соціальної групи.

Перспективою подальших досліджень є ширший розгляд проблеми функціонування мови ворожнечі щодо різних 
суспільних груп у контексті вербалізації категорії толерантності/нетолерантності в текстах українських ЗМІ. 
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TRAINING OF PROFESSIONALLY DIRECTED LISTENING AT ENGLISH LESSONS

The theoretical basis for teaching listening as a type of speech activity is disclosed through the main theoretical provisions of teach-
ing students of professionally-oriented listening on the basis of improving the audio mechanisms on the material of the English language. 
The emphasis is placed on the psychological basis of listening, namely, internal processes of perception, recognition of language images, 
understanding of their meanings, comprehension of information, combination of information and their generalization, keeping information 
in memory, compiling reasoning. 

The article shows the theoretical importance of comprehensive development and improvement of listening mechanisms; the feasibility 
of students’ training on the basis of improvement of auditory mechanisms system; illuminated by the education system of professionally-
oriented listening of students; scientific-grounded methods of teaching listening of professional texts on the basis of improving the mecha-
nisms for listening.
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Cучасна методика навчання аудіювання розглядається як одне з основних умінь у навчанні іноземної мови, оволодіння 
яким є важливою умовою оволодіння іноземною мовою в цілому. Згідно з положеннями комунікативно-орієнтованого на-
вчання, методика навчання аудіювання текстів повинна враховувати специфіку усної комунікації і має бути спрямованою на 
розвиток психофізіологічних механізмів цього виду мовленнєвої діяльності. Розуміння основного змісту почутого базується 
на вміннях обирати важливу інформацію, зокрема узагальнювати і зіставляти її з особистим досвідом, визначати провідну 
ідею, здатність оцінювати її корисність та прогнозувати розвиток сюжетної лінії тощо.

Серед дослідників цієї проблеми слід відзначити статті Л.П.Смєлякової, В.В.Черниш, С.В.Гапонової. Ці вчені-методис-
ти розробляли проблему навчання аудіювання, пропонуючи методику “трифазової роботи з аудіотекстом” [1, с. 36]. Але ця 
проблема ще й досі не отримала повноцінного висвітлення в науковій літературі, що зумовило вибір теми статті.
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Метою статті є визначення шляхів розвитку особистості студента у процесі навчання професійно спрямованого 
аудіювання. 

Навчання професійно спрямованого аудіювання відбувається протягом 3–х етапів: вступному, потім підготовчому до 
аудіювання та безпосередньо в аудіюванні.

Перший етап передбачає ознайомлення з цілями, особливостями аудіювання текстів. 
Цілями другого етапу до аудіювання є подолання мовленнєвих та психологічних труднощів і, у такий спосіб, формуван-

ня навичок та вмінь аудіювання з професійною спрямованістю. 
На заключному, 3–му, етапі формуються і вдосконалюються вміння аудіювання.
Запропоновані вправи зорієнтовані на сучасні вимоги до кожного етапу вправ: до завдань, а саме комунікативності, 

професійної спрямованості, наявності комунікативної ситуації; також виконання – урахування ступеня керування діями сту-
дентів, вибору оптимальної форми організації вправ, використання опор; до контролю – визначення об’єктів, форм і засобів 
контролю. Робота з аудіотекстом передбачає дотримання наступних етапів: передтекстового, текстового та післятекстового. 
Цілями виконання дотекстових вправ стає підготовка студентів до аудіювання, активізація їх загальних знань, що сприяє 
глибшому розумінню та сприйняттю аудіотексту, спрямування на інформацію, яку слід вилучити з тексту та зрозуміти [4, 
c. 32].

Текстові вправи спрямовані на безпосереднє аудіювання, протягом якого здійснюється сприйняття інформації. До цих 
вправ відносять такі вправи, які націлені на розуміння основної думки тексту, додаткових пояснень. 

Післятекстові завдання орієнтовані на контроль розуміння смислової інформації тексту. Цей контроль рівня розуміння 
аудіоповідомлення відбувається з використанням тестів альтернативного вибору, множинного вибору; контроль рівня де-
тального розуміння викладу – за допомогою відповідей на запитання; рівня аналітичного розуміння – за допомогою запи-
тань, що роблять неможливими однакові відповіді [3, c. 33].

Основними передумовами підвищення ефективності навчання аудіювання є:
1) з’ясування мотивів студентів;
2) аналіз змістового потенціалу аудіотексту;
3) урізноманітнення та доповнення критеріїв оцінки діяльності студента.
Вправи, які можуть бути використані на ступенях формування навичок та вмінь професійно спрямованого аудіювання. 
1. Вступний (підготовчий) етап
Приклад 1.
Вправа спрямована на з’ясування відмінності між сприйняттям аудіотекстів на слух та інших типів усних повідомлень.
Work in pairs and discuss the following questions with your partner. After discussion compare your answers with those of the 

other students and you’re your reasons for the answers.
Where in your life do you come across listening? Make a short list of such examples.
What listening activities do you do during your studies? Write down these activities. 
Discuss the differences between listening to lectures and other types of listening such as conversations, radio and TV, dictations 

in language classes.
What other types of oral presentations do you know? 
Why is it quite difficult to listen to the lectures?
Name the components a good lecture?
What are the peculiarities of a good listener?
2. Підготовчий етап в аудіюванні.
Підсистема вправ для формування навичок і вмінь аудіювання
Передтекстові завдання
Приклад 2.
Актуалізація знань та вмінь учнів щодо інтонаційного оформлення речення.
Answer the questions: 
While listening to the text, how did you recognise the boundaries of the sentences?
Listen to the extract once more and practise saying the sentences paying attention to the intonation an the end of the sentences, 

at comma.
When is intonation falling? When is it rising?
Приклад 3.
Активізація знаннь учнів про структуру аудіотексту та слів-маркерів, які допомагають розрізняти структурні частини 

тексту.
Answer the questions:
What is the structure of a report? What parts does it consist of?
What are the goals of each part?
When listening to a lecture, can you recognise its parts?
If you can, how do you recognise the parts of it? What helps you to do it?
What words can be used to denote the beginning of each part of a lecture?
Вправи для роботи з текстом
Формування навичок розпізнавання інтонаційних тонів у реченні.
You will hear some extracts from the lecture on the problems students may face. Each thought is followed by a pause. When 

listening, try to complete the following chart: put a falling arrow the idea is finished and put a rising arrow if you think the idea is 
not fully completed.

Приклад 5.
Формування та розвиток навичок розпізнавання структурних частин тексту за допомогою так званих слів-маркерів.
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Listen to the text and identify the beginning of the lecture, the main body and the end of summary. Complete the chart with the 
type of the lecture part and the marker word that indicates it. Then listen once more to the extracts and complete the last column with 
the message the speaker is going to represent in the marked part of the text.

3. Етап безпосереднього аудіювання
Підсистема вправ для формування та вдосконалення зазначених вмінь 
Передтекстові вправи
Приклад 6.
Активізуємо знання учнів за допомогою представленого тексту.
Work in pairs and discuss the following questions:
1) What problems can students have while learning vocabulary? What problems do you have?
2) What are the ways and methods of inlarging vocabulary in a foreign language?
Приклад 7.
You are going to listen to a part of a lecture “Some of the Problems Facing Learners of English”. Before doing it, discuss the 

following ideas.
1) What difficulties do you face when learning foreign language?
2) Which one is the most complicated and why?
3) How do youanage to cope with it?
Вправи з текстом
Приклад 8.
Формуємо вміння визначати основні положення та провідні ідеї аудіотексту.
Imagine that you are present at a lecture “Attitudes Towards the Learning of Vocabulary”. You will have to prepare a presentation 

on the ways and methods of vocabulary learning. Listen to the part of the lecture, then summarise the main statements of it. When 
you have finished listening, work in pairs and compare your answers with those of your partners.

Приклад 9.
Work in two groups: I and II.
While listening, students of gr.I are taking notes on the main points of the lecture. Students of gr.II will take notes just on the 

digressions. When you have finished listening, compare your answers, summarising the information given from the lecture and 
represent to the class [2, c.60]. 

Післятекстові вправи
Приклад 10.
Перевіряємо розуміння прослуханого аудіотексту.
Answer the following questions and after that compare your answers with the other students’ ones.
What kind people does the lecturer mean?
What may be done if a word in a native language doesn’t have an equivalent in English?
Give the examples of the cases when a word is translated into English with the help of two words?
The idea that the words can be used correctly as soon as its meaning is known is false particularly for English. Why is it so?
Приклад 11.
Перевіряємо розуміння прослуханого змісту.
Read the statements and mark them True or False.
1. The lecturer is talking about the problems which native English speakers may face.
2. The speaker is to give the solution to some of suggested problems.
3. Psychological problems are concerned with looking too far ahead and fearing of difficult and unknown.
4. Linguistic difficulties really present one of the largest area of students’ problems.
Таким чином, розвиток студентів у формуванні вмінь і навичок аудіювання та різнобічний розвиток особистості не лише 

можливий в процесі навчання цього виду мовленнєвої діяльності, але й необхідний для навчання іноземної мови взагалі, 
оскільки він є важливим чинником формування членів новітнього суспільства за умов постійного технічного та суспільного 
процесу.
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 ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК МОВИ  
ЯК НАЙУНІКАЛЬНІШОГО ЗАСОБУ ЛЮДСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ

Стаття присвячена проблемі виникнення мови як найунікальнішого засобу людського спілкування. Ця проблема досліджува-
лася як античними філософами, мислителями нової ери, а також активно досліджується сучасними вченими різних наукових 
галузей.

У статті проаналізовані позиції обох напрямків, поставлені проблеми, на які сьогодні людство ще не має відповідей, які по-
трібно глибоко досліджувати.

Важливість даного дослідження викликано все більшим зростанням потреб у вивченні іноземних мов, що вимагає, в свою 
чергу, розробки нових методологічних підходів для ефективного досягнення поставлених цілей. 

Ключові слова: мова, інші мови, гіпотеза, еволюційні гіпотези, ідеалістична (божественна) гіпотеза, виникнення, розвиток, 
сутність мови, полілінгвізм, білінгвізм.

Кравец Александр Петрович,
Национальныйуниверситет «Острожскаяакадемия»

О ПРОИСХОЖДЕНИИ И РАЗВИТИИ ЯЗЫКА  
КАК САМОГО УНИКАЛЬНОГОСРЕДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГООБЩЕНИЯ

Статья посвящена проблеме происхождения языка как самого уникального средства человеческого общения. Эту проблему 
изучали как антические философы, ученые нового времени, а также современные исследователи.

Все существующие сегодня гипотезы о происхождении языка, по существу, делятся на два направления. Представители 
первого считают, чточеловеческий язык возник в процессе эволюции, от отдельных звуков к самым сложным системам вместе 
с развитием человека. Представители второго направления считают, что язык дан человеку от Бога как дар, что язык никогда 
не был недоразвитым, потому что всегда удовлетворял социальные потребности человека.

В статье проанализированы аргументы обеих позиций, поставлены проблемы, которые сегодня нужно глубоко изучать.
Ключевые слова: язык, другие языки, гипотеза, эволюционные гипотезы, идеалистическая (божественная) гипотеза, проис-

хождение, развитие, сущность языка, полилингвизм, билингвизм.

Oleksandr Kravets,
The National University of Ostroh Academy

ABOUTTHEORIGINANDTHEDEVELOPMENTOFLANGUAGEAS A 
UNIQUETOOLOFHUMANCOMMUNICATION

The presented article deals with the problem of the emergence of language as a unique tool of the human communication. 
This problem studied by ancient philosophers, thinkers of the newera, anditisalsoinvestigatingnowbymodernscholarsofvariousscien-

tificfields. All existing hypotheses about the origin of the language, infact, divide into two directions. Representatives of the first direction 
are favorable to the fact that the human language has originated evolutionarily. They claim that it was developing from separate sounds to 
the complex system along with the evolutionary development of the human. Representatives of another direction believe in the factthatthe 
language is given to people from the Godas a gift. The sescholar stend to think that languages have never been under developed because 
the yal ways satisfied allso cialneeds.

The article analyzes both directions and problems, which need to be deeply investigated because the humanity has no answers to it yet. 
The importance of this study is related to the growing need for studying foreign languages, which requires the development of new-

methodological approaches for the effective achievement of the goals.
Key words: language, otherlanguages, hypothesis, evolutionaryhypotheses, idealistic (divine) hypothesis, origin, development, thees-

senceoflanguage, linguism, bilingualism. 

Постановка проблеми. Проблема походження мови як унікального засобу людського спілкування уже багато віків хви-
лює філософів, лінгвістів, політологів і вчених інших галузей наукових досліджень. Її хотіли розв’язати античні мудреці. 
Так послідовники вчення Платона вважають, що номінація об’єктам дається не довільно, а згідно їх природи, що свідчить 
про природний характер мови і, відповідно, закономірну біологічну зумовленість її виникнення. Послідовники вчення ж 
Демокріта стоять на тому, що номінації зовсім не пов’язані з природою речей, що жоден предмет не потребує її. Номінації 
потрібні тільки людям для передавання інформації про предмети іншим і тому встановлюються за умовною домовленістю. 
Це дає підставу думати, що й мова виникла свідомо, за домовленістю [6, с.1].

 Отже, суть проблеми полягає в тому, що нема єдиного погляду серед вчених як минулого, так і сучасного на виникнення 
та розвиток людської мови. Існуючі дві групи концепцій мають гіпотетичний характер і не можуть бути доведені емпірич-
ними методами. 
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Метою нашої статті є довести надзвичайну важливість розуміння сутності людської мови, її походження, розвиток та 
вплив розуміння сутності мови згідно її походження на розвиток методологічних підходів у вивченні іноземних мов.

Об’єктом дослідження є мова як найунікальніший засіб людського спілкування.
Предметом дослідження є походження і розвиток людської мови, поділення монолінгвізму на полілінгвізм. 
Завдання дослідження:
– проаналізувати існуючі концепції щодо походження мови;
– зробити певну класифікацію існуючих концепцій;
– зробити аргументований аналіз проведених класифікацій.
Надзвичайно складне питання походження людської мови хвилює уми сучасних учених. Воно вивчається не лише мо-

вознавцями, а й антропологами, зоопсихологами, біологами, етнографами [8, с.1]. Питання: Що таке мова? Звідки її витоки? 
вимагають сьогодні адекватної відповіді. Воно набуває особливого значення в епоху глобалізації, коли вивчення іноземних 
мов набирає також глобального характеру. Відповідь на запитання: Звідки з’явилася людська мова? має як світоглядне зна-
чення, так і лінгво-методологічне. Від того, чи стоїть вчений, дослідник мов, на позиції еволюційного розвитку феномену 
людського мовлення, чи на позиції креаціонізму, залежить розуміння ним мови як предмету дослідження. Відповідні будуть 
ставитися цілі для дослідження, підбиратися методи та очікуватимуться певні результати досліджень.

Справа в тому, що немає єдиного бачення і розуміння цієї проблеми серед дослідників. І, звичайно, наразі не існує 
єдиної позиції щодо цієї проблеми. Є лише здогадки та припущення, які підтримуються тими чи іншими вченими чи при-
хильниками.

За словами російського фізіолога І. Павлова, мова є другою сигнальною системою після природніх інстинктів, яка є 
тільки у людини. Тільки людина володіє мовленням, в якому акумулюється спосіб її мислення, творчий потенціал, ознаки 
приналежності до певного етносу, передається досвід минулих поколінь. Жодна спроба навчити розмовляти будь-яку іншу 
істоту, чи то папугу, чи мавпу, не увінчалася успіхом.

Існують невербальні засоби комунікації: міміка, жести, знаки і інші, але більшість з них у людському суспільстві базу-
ються на мовленнєвих домовленостях. Мова – найдосконаліша комунікативна система, яка здатна пристосовуватися до іс-
торичних умов розвитку людини. Вона може набувати як індивідуального характеру, так групового, колективного чи навіть 
суспільного. Мова – найунікальніший спосіб творчості людського розуму.

Якщо такою досконалою й універсальною комунікативною системою володіє людина, то чи не логічно думати, що по-
ходження мови тісно пов’язане з походженням носія мови – людини.

Відомо, що людство здавна проявляло інтерес до того, як виникла мова, що і зумовило появу різних гіпотез [7, с. 7]. 
Таких гіпотез є досить багато, але всі їх можна поділити на групи: божественнеабо ідеалістичне походження мови і людське, 
яке в свою чергу поділяють на біологічне і соціальне.

Щодо людського походження мови відомими є такі гіпотези: людина – винахідник мови (Платон, Аристотель); гіпоте-
за випадкового винайдення мови (Торндайк); гіпотеза життєвих шумів (В. Бунак); гіпотеза звуконаслідування (Лейбніц,  
Л. Нуаре, Ч. Дарвін); гіпотеза афекту, гіпотеза ручних жестів (В. Вундт, М. Марр); гіпотеза трудової діяльності (Ф. Енгельс) 
і т.д. [3, с. 1-2].

І хоча кожна з цих версій має свої особливості, але всі вони намагаються тлумачити виникнення мови лише з точки 
зору номінативної функції: з’явлення лексем з певного звукового сполучення. Жодна з них не пояснює, як формувалася 
граматико-синтаксична, стилістична, фразеологічна системи мови, тим більше не торкаються її когніції та синенергетики. 
Тому вони заслуговують на критичне осмислення. Вже сам Платонустами Сократа назвав «грубим міркування про договір 
між людьми так чи інакше називати речі» [5, с. 3]. Адже щоб домовитися людям про будь-що, їм вже потрібна була мова. 
Щодо гіпотези звуконаслідування, то варто зазначити, що «слів, утворених шляхом звуконаслідування, дуже мало, причому 
в розвинених мовах їх значно більше, ніж у нерозвинених. І звучать вони в різних мовах неоднаково. Як відомо, українцям 
чується, що качка кричить кря-кря, англійцям – квак-квак («крякати»), французам – кан-кан, данцям – рап-рап [8, с. 4]. Отже, 
таким шляхом могли виникнути лише окремі вигуки, а не досить складна система тієї чи іншої мови.

Скажімо, гіпотеза, що коли первісна людина натрапила в спеку на джерело води і від радості вигукнула «ах!», і таким 
чином утворилися похідні – ахати, ахання, ахало, і таким чином формувалася мова [8, с. 6], викликає декілька логічних за-
питань: а чому саме «ах!»?, чому таке не трапилося серед тварин?

Гіпотези людського походження мови базуються на еволюційному постулаті її розвитку, тобто від простого до складно-
го. Прихильники такого розуміння походження мови стверджують, що первісні люди починали розмовляти нечленорозділь-
ними вигуками. Таке мовлення було досить примітивним. Виходячи з цієї версії, логічно було б стверджувати, що всі попе-
редні мови були бідніші, а всі наступні, які розвивалися з попередніх, ставали складнішими і багатшими. Однак, історичні 
факти абсолютно заперечують таку позицію. Як приклад, візьмімо латинську мову, яка є прамовою романо-германських 
мов. Латинь була офіційною мовою наймогутнішої у свій час Римської імперії. Цією мовою написані геніальні наукові трак-
тати, історичні та літературні твори. До сьогодні людство користується сентенціями мудрості, сформульованими латинню. 
Цього всього не можна було б зробити, якби латинська мова була недосконалою. Граматика цієї мови, частина лексичного 
запасу стали основою для розвитку романо-германських мов.

Однією з найдавніших писемних мов вважається давньоіндійська мова санскрит. До нашого часу збереглися численні 
твори релігійної, філософської, юридичної й наукової літератури [8, с.19]. Санскрит є прамовоюіндоєвропейської мовної 
сім’ї. Ця мова досить складна за структурою і багата за словниковим запасом.

Людству невідомі письмові документи на неповноцінних чи недорозвинених мовах. Будь-які малюнки, ескізи, зобра-
ження, які знайдені під час археологічних досліджень, як відомо, не належать до мовних систем.

Таким чином, теорія еволюційного виникнення мов не має аргументованих доказів, історичний розвиток людства її за-
перечує.

Досить наполегливим було прагнення вчених, користуючись компаративним методом, знайти спільність і відмінність у 
різних мовах. На основі глибоких лінгвістичних досліджень мови поділили на мовні сім’ї, ті в свою чергу – на групи і під-
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групи. Але, незважаючи на великі відмінності між мовними системами, вони мають досить серйозні однакові характерис-
тики. Всі людські мови (а їх зараз налічують близько 30 т. мов, діалектів, говорів) творяться одними і тими ж органами ар-
тикуляційного апарату, складаються з фонетичного, лексичного, граматичного матеріалу, мають внутрішню синенергетику, 
виконують приблизно одні і ті ж функції.Мовознавець І. Мінаєм помітив, що такі різні на перший погляд мови як англійська 
та китайська досить подібні за своєю структурою [2, с. 85].

Гіпотезу походження всіх мов від однієї підтверджує теорія моногенезу (від гр. monos «один» і genesis «народження, 
походження») мов, до якої останнім часом схиляється все більше мовознавців. Ця теорія має біблійні витоки, співзвучна 
з ідеями італійського мовознавця АльфредоТромбетті (1866-1929) про спорідненість деяких мовних сімей і правомірність 
їх об’єднання в макросім’ї, з ученням М. Я. Марра про 4 елементи (сал, бер, йон, рош), від яких нібито походять усі слова 
сучасних мов, з методом глотохронології американського мовознавця МоррісаСводеша (1909-1967), який довів існування 
великих мовнихмакросімей і наявність між ними споріднених зв’язків [8, с. 11]. Теорію моногенезу підтримував україн-
ський мовознавець О. Мельничук (1921-1997), а нині її пропагує київський мовознавець Ю. Мосенкіс [6, с.6].

Сьогодні робляться перші кроки, до речі вдалі, для об’єднання сімей у макросім’ї, як, наприклад, ностратична макросім’я, 
до якої входять індоєвропейські, картвельські, уральські, дравідські й алтайські мови. До ностратичних мов відносять і ес-
кімосько-алеутські мови. Про спільність походження мов свідкують споріднені морфеми. Низка подібних рис, зокрема в 
займенникових позначеннях осіб у всіх мовах світу, також підтверджує єдність походження всіх мов світу [8, с.12].

Таким чином гіпотеза божественного походження мови має досить вагомі аргументи на свою користь. Нині чимало 
вчених повертаються до біблійного пояснення походження мови. Бог створив людину і дав їй мову. І даремно дехто (напри-
клад, О. О. Реформатський) шукає суперечності в Святому Писанні, бо, мовляв, там спочатку розповідається про те, що Бог 
навчив першу людину говорити, а потім привів до неї всіх тварин, щоб вона дала їм імена. Однак тут жодної суперечності 
немає. Бог дав людині гнучкий механізм мови, який має здатність розвиватися, пристосовуючись до змінних потреб люди-
ни. Рацію мав Григорій Нісський (IV ст. н.е.), який писав: «Бог дав людині дар мови, але не відкрив їй назви предметів» [8,  
с. 11]. Академік Ю. А. Овчинниковим вважає, «що в людини, на відміну від приматів, є ген мови. Значить, людина походить 
від людини, а не від мавпи. Жодну мавпу навчити мови неможливо» [8, с. 8]. Досить подібні думки у німецькоголінгвіста 
Вільгельма Гумбольдта (1767-1835), який писав: «мова – не тільки зовнішній засіб спілкування людей у суспільстві, вона за-
кладена в природі самих людей і необхідна для розвитку їх духовних сил та формування світогляду» [8, с. 8]. Він запропону-
вав гіпотезу спонтанного стрибка: мова виникла стрибком, одразу ж із багатим словником і мовною системою, її неможливо 
було б придумати, якби її тип не був уже закладений в людському розумі. Щоб людина могла збагнути хоча б одне слово не 
просто як чуттєве спонукання, а як членороздільний звук, що означає поняття, вся мова цілком і в усіх своїх взаємозв’язках 
вже повинна бути закладений у ньому. Людина є людиною тільки завдяки мові, а для того, щоб створити мову, вона вже по-
винна бути людиною. Перше слово вже припускає існування всієї мови [7, с.13].

Біблійна версія походження людської мови досить чітка і логічна. Бог, який має властивість бути всемогутнім, вічним 
і який все створив, володіє даром мови. «Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було 
споконвіку» (Іван 1:1-2). Бог створив людину за «Своїм образом і подобою» і передає їй дар мови. «І вчинив Господь Бог 
із землі всю польову звірину, і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покли-
че Адам до них, до живої душі – воно ймення йому. І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій 
звірині» (Буття 2:19-20). У Біблії є досить багато прикладів, коли людина (окрім Адама) давала назви предметам, містам, 
землям, діям, людям. Так наприклад, патріарх Яків укладає договір з тестем Лаваном і те місце кожен називає по-своєму: 
Лаван-Егар-Сагадута (з арам. могила свідчення), Яків – Гал-Ед (з арам. могила свідок). Йдучи до батьківського дому, Яків 
зустрічається з анголами. Місце зустрічі з ними Яків називає Маханаїм (два табори). А там, де він зустрівся з Богом і боров-
ся з ним, з його уст виникла назва Пенуїл, що в перекладі означає «лице Бога» (Буття 31:47; 32:3, 31). Таким чином людина 
отримала здатність говорити, про що доводять Ю. Овчинников (людина має ген мови), В. Гумбольдт (мова закладена в при-
роді самих людей) і багато інших вчених. Жоден інший вид живих істот не отримав такого дару, тому й не може заговорити. 
Дитина вже до семилітнього віку засвоює всю систему рідної мови, не вивчаючи правил. Недаремно кажуть, що рідна мова 
дається з «молоком матері». Бог дає людям і інші дари: наприклад, до музики, співу, малювання і інші. Ніхто не ставить під 
сумнів, що надприродні здібності у людини – це дар від Бога. Виходячи з цього, Паризьке лінгвістичне товариство вважає 
проблему походження мов як такою, яку не потрібно досліджувати [8, с. 11].

Як і всяке інше обдарування, дар мови можна розвивати, а можна його втратити. Про це свідчать експерименти. Коли з 
немовлям не розмовляти, воно не навчиться говорити, і навпаки, інтенсивне спілкування з людським ембріоном, а потім з 
новонародженим дитям спонукає до бурхливого розвитку його мовленнєвих здібностей. У цьому виражається соціальний 
характер людського мовлення.

З біблійних текстів зрозуміло, що перші люди володіли однією мовою. «І була вся земля – одна мова та слова одні» 
(Буття11:1). Це підтверджують лінгвістичні дослідження в галузі класифікації мов, і зокрема теорія моногенезу, а також 
здатність людини засвоїти повністю систему лише однієї мови. Як би ми не схилялися до бі- чи полілінгвізму, людина за 
своєю сутністю монолінгівтична. На думку таких великих мовознавців як Б. Гавранек, А. Мартине, Є. Хауген, повне і авто-
номне оволодіння двома мовами перевищує психічні можливості пересічної людини [4, с.104].

На противагу теоріїполігенезу (від гр. poly «багато» і genesis «народження, походження»), яка пов’язана зідеєю де-
кількох різних центрів походження людини і відповідно різних мов (в науковому світі цей погляд зараз вважається менш 
імовірним) [6, с. 6], Біблія дає чітку відповідь на цю проблему. Згідно Святого Письма Бог покарав нащадків Адама різно-
манітністю мов за їх спробу побудувати вежу до небес: «І була вся земля – одна мова та слова одні [в.1]. І зійшов Господь, 
щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її. І промовив Господь: Один це народ, і мова одна для всіх них, а 
оце ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо, і змішаємо 
там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. І розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі, – і вони пе-
рестали будувати те місто. І тому-то названо ймення йому: Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі. І розпорошив 
їх звідти Господь по поверхні всієї землі (Буття 11: 5-9)». 
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Отже, як читаємо, що біблійна версія утворення різних мов говорить про втручання Бога у життєдіяльність людей, які 
поселилися на певній території і не хотіли розселятися по всій поверхні землі, натомість вони хотіли піднятися високо в 
небо (для цього будували вежу), щоб запанувати в космосі. Це не узгоджувалося з планами Творця, і Він наділив їх різними 
мовами і в такий спосіб змусив жителів Вавилону зупинитися підніматися в позаземний світ, а заволодіти землею.

Небіблійні гіпотези постулюють, що інші мови розвивалися з діалектів, місцевих говорів. В цьому є певна доля віро-
гідності, яка базується на здатності людської мови до розвитку і на існуванні діалектів та місцевих говорів. Так в сучасній 
німецькій мові існує 18 діалектів; південні діалекти дуже відрізняються від північних. Однак природа їх виникнення швид-
ше всього пов’язана з територіальним, історично-культурним і навіть політичним розмежуванням. Як відомо, Німеччина 
надто довго залишалася роздробленою на окремі землі, герцогства, князівства.Проте незважаючи та близьку взаємодію мов 
(для прикладу візьмемо сучасну Європу), ми не спостерігаємо процесу переходу однієї мови в іншу, що заперечує можли-
вість стихійного виникнення мов. Є запозичення лексики, окремих мовленнєвих структур, існує фонетичний взаємовплив, 
але кожна мова при цьому зберігає свою структурну ідентичність, базову лексику, неповторне звучання, одним словом, 
залишається окремою мовою. Це стосується не тільки далеких мов, а й надто близьких (українська – російська; українська 
– польська і т. д.).

Мова, як уже було підкреслено, має здатність розвиватися, але не від простого до складного. Кожна історична віха роз-
витку того чи іншого народу відзначається певними особливостями в усіх сферах існування. Мова реагує адекватно, щоб 
виконати свою основну функцію – комунікативну. Мова, як живий організм, вбирає нове у формі неологізмів, відкидає від-
жиле у формі архаїзмів. Надто повільно відбуваються зміни у граматиці. Носії мови можуть щось штучно змінювати через 
певні реформи. Однак кожна мова на кожному історичному етапі перебування свого носія була і є найуніверсальнішим за-
собом спілкування на відповідному рівні. Ніякі інші засоби не можуть замінити мову.А «розвинена», «не розвинена» мова 
– ці поняття пов’язані, швидше всього, з відповідним розвитком того чи іншого етносу. Так як ми спостерігає різний рівень 
розвитку націй, народів, і навіть окремих індивідуумів, тому на різних рівнях та чи інша мова може функціонувати.

Біблія стверджує, що Бог розділив людей мовами, щоб вони не розуміли один одного і не змогли домовитися чинити 
разом злі вчинки. З іншого боку, коли мова йде про добрі справи, Бог дає окремим людям дар володіння іншими мовами. 
У Діях святих апостолів (одна з книг Нового Заповіту)описується подія, що відбулася з апостолами: «Коли настав день 
П’ятидесятниці, всі були однодушно разом. Аж ось роздався зненацька з неба шум, ніби буря раптова зірвалася, і перепо-
внила ввесь той дім, де сиділи вони. І з’явилися їм язики поділені, немов би огненні, та по одному осів на кожному з них. 
Усі ж вони сповнились Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. А в Єрусалимі жили 
юдеї та побожні люди від кожного народу під небом. Щойно стався цей шум, зійшлося багато народу, і захвилювалися, 
коли почули, бо кожен говорить до них їхньою власною мовою. Дивувалися і чудувалися, кажучи один до одного: ці, що 
говорять, не галілеяни? Як же ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якому народилися. Парфяни та мідяни, еламіти й ті, 
і мешканці Месопотамії, з Юдеї і Каппадокії, Понту й Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту й околиць Лівії, прилеглих до Кірін, і 
захожі римляни, юдеї і прозеліти, критяни й араби, усі чуємо нашими мовами проголошують величні діла Божі? (Дії 2: 1-13). 
Схоже, «День П’ятидесятниці», або Трійця, заслуговує на те, щоб окрім свого релігійного значення стати Днем Лінгвіста 
або Перекладача [7, с.7].

Як підтверджує педагогічна практика, вивчення іноземної мови шляхом навчання – досить важкий і не завжди успішний 
процес. Учні і студенти оволодівають іноземними мовами на невисокому рівні, незважаючи на найновіші технології і на 
сучасні засоби навчання. Лише окремі люди мають особливі здібності до вивчення мов. Так відомий український вчений А. 
Кримський володів більше, ніж 70 мовами. Натомість відома українська дисидентка Ярослава Стецько, яка більшість свого 
життя прожила в еміграції і змушена була спілкуватися більше, ніж десятьма іноземними мовами, стверджувала, що завжди 
мислила тільки рідною (українською) мовою.

Чи варто продовжувати подальші дослідження щодо проблеми виникнення мови, чи зупинитись на тому, що уже відомо, 
залежатиме від індивідуальної позиції. Але потрібно усвідомити, що людина має унікальну можливість спілкуватися мо-
вою, якою крім неї ніхто більше не володіє. Мова відділяє людину від всього іншого творіння, людина – не різновид тварини 
і не походить від тварин. Вона – вінець Божого творіння, і мова – дар з неба, який даний їй, щоб бути людиною у повному 
розумінні цього слова.
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ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  
ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ГРАНИЧНІСТЬ БІОЛОГІЧНОГО ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ»

У статті йдеться про особливості фразеологічних одиниць зі значенням «граничність біологічного існування людини», у меж-
ах фразеосемантичного поля «граничність» виділено фразеологізми, що називають граничність часу й мають у своєму складі 
семантичні елементи зі значенням символічного характеру (пов’язані з життям або смертю людини), фразеосемантичні групи, 
які утворюють фразеосемантичний сегмент, у якому представлено дієслівний категоріальний тип одиниць. Побудовано струк-
турно-семантичні моделі. 

Ключові слова: категорія граничності, фразеосемантичні сегменти, дієслівний категоріальний тип одиниць, біологічне іс-
нування людини.
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ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ПРЕДЕЛЬНОСТЬ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА»

В статье говорится об особенностях фразеологических единиц со значением «предельность биологического существования 
человека», в рамках фразеосемантичного поля «предельность» выделено фразееологизмы, что называют предельность времени и 
имеют в своем составе семантические элементы со значением символического характера (связанные с жизнью или со смертью 
человека), фразеосемантические группы, образовывающие фразеосемантический сегмент, в котором представлено вербальный 
категориальный тип единиц. Построены структурно-семантические модели.

Ключевые слова: категория предельности, фразеосемантические сегменты, глагольный категориальный тип единиц, биоло-
гическое существование человека.
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FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS  
WITH «THE BOUNDEDNESS OF BIOLOGICAL EXISTENCE OF MAN»

The article is devoted with the features of phraseology units with «the boundedness of biological existence of man», phraseological 
units are pointed out in the limits of the phraseosemantic field «the boundedness» that named as a time boundedness and its have semantic 
elements with the value of symbolic character (related to the life or death of man) in the composition, phraseosemantic groups that form a 
phraseosemantic segment where the verbal category type of units is presented. The structural-semantic outlines are developed. 

An interest to the life and death concepts analysis is traced through the all history of human civilization development. Life and death in 
personality cognition are opposed to each other. Life can be presented as a complex of differential signs the choice of that is predefined by 
human knowledge of life and knowledge about it. The conjunction of this knowledge a man gets as a perceptible with the practical way – on 
the experience basis. At the same time any spectrum of ideas about death can not be as the guarantor of objective knowledge. The area of 
death for a man remains as unattainable.

Death as a research object is not understood with the help of perceptible experience, it is fixed not straight but through earthly parameters as 
an absence of cheep. The exposure impossibility of death clear criteria and achievement of this phenomenon essence is related with the man cogni-
tion that comes forward at the same time as a research object (as the question is about life and death of man) and as a subject is an interpreter.

An acquisition of human life experience is conquered ambition for define the deep parameters of human existence – its intension, exten-
sion and extremity.

It is clear that death belongs to those themes that name eternal. Death always attracts attention to people. Approaches for interpretation 
of this theme can be different with many reasons and all of it is reflected in a language, which has a lot of lexical synonyms thematically 
related with death and also – phraseology units for the denotation of death with a «stop to live, to exist, to die» meaning. That is a language 
has a lot of synonyms (both lexical and phraseology) related to the death theme is predefined by semantic complication of concept «death» 
mainly. Death makes a sense not only as a certain case with the meaning the end of man life but also as a philosophical concept as the 
phenomenon that is the philosophical reflections subject as «nonexistence» that begins after the end life as something adversative to life.

A lot of synonyms (both lexical and phraseologycal) are differenced exactly with the semantic signs and tints: for example, go beyond 
the veil – «die», to bite the dust – to «kill, to destroy anybody, to fall in battle», kick the bucket- «to die», cash in one’s chips – «to die», go 
to heaven – «to die, to perish».

Phraseology units that mean a man life and death as a nominative linguistic unit are the consequence of a civilized manner-gnosiolog-
ical ability of the Ukrainian ethnos, that fix the stereotype actually attitude toward the language picture of the world, that is presented in its 
culture, traditions, customs, verbal phraseological system.

Key words: the boundedness category, phraseosemantic segments, the verbal category type of units, life, death, the biological existence 
of man.

Купіна І. О. Особливості фразеологічних одиниць зі значенням «граничність біоло-
гічного існування людини». Нау  кові записки Національного університету «Острозь-
ка академія»: серія  «Фі лоло гія».  Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 2(70), червень.  
С. 110–114.

Отримано: 17 квітня 2018 р.

Прорецензовано: 29 травня 2018 р.

Прийнято до друку: 1 червня 2018 р.

e-mail: irinаregbyf@gmail.com

DOI: 10.25264/2519-2558-2018-2(70)-110-114



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 2(70), червень, 2018 р.

© І. О. Купіна ISSN 2519-2558 

111

Поняття життя й смерті є фундаментальними поняттями. Іменник життя можна тлумачити як життєздатність, жит-
тєствердження, існування, початок чогось нового, відродження, народження. 

Інтерес до аналізу понять життя й смерть простежується через усю історію розвитку людської цивілізації. Життя й 
смерть у пізнанні особистості знаходяться в опозиції щодо одне одного. Життя може бути представлене комплексом дифе-
ренційних ознак, вибір яких зумовлений людським знанням самого життя й знань про нього. Сукупність цих знань людина 
отримує чуттєвим, практичним шляхом – на основі досвіду. Водночас будь-який спектр уявлень про смерть не може бути 
гарантом об’єктивного знання. Царина смерті для людини залишається неосяжною.

Смерть, безумовно, належить до тих тем, які називають вічними. Смерть завжди привертала увагу людей. Підходи до 
інтерпретації цієї теми можуть бути різними з багатьох причин, і все це віддзеркалюється в мові. Поняття смерті викликає 
в кожної людини різні асоціації. Передусім смерть сприймається як неминучість, яка існує в самому біологічному житті; 
неминучість, зумовлена процесами всередині організму. Вона невідворотна або як результат природного функціонування 
організму, або як результат насилля над організмом. Причина кінця життя може бути, зрозуміло, і несподіваною, виклика-
ною зовнішніми обставинами. Однак смерть означає не тільки момент закінчення життя, але інколи й попередній процес 
відходу з життя, бо перед смертю може бути довгий і мученицький процес умирання, або, навпаки, вона може бути й мит-
тєвою (наприклад, катастрофа). 

Смерть також може асоціюватися з убивством або самовбивством. Незалежно від характеру смерті, від того, за яких 
обставин вона відбувається й за яких причин, разом із тим це завжди кінець життя, останній випадок, що очікує будь-яку 
людину. Завершення її життєвого шляху, про що знає й пам’ятає кожен. М. М. Трубніков зазначає: «Перехрещення наро-
дження і смерті дає центр, навколо якого обертається людське життя. Народження людини і її смерть є крайніми точками 
цього обертання, «альфа» й «омега» людського життя» [1, с. 107].

ФО зі значенням опозиції життя й смерті неодноразово залучалися до аналізу, про що свідчать дослідження науковців 
В. У. Бабушкіна, Г. Д. Бердишева, А. Вежбицької, А. В. Демичева, К. Г. Ісупова, Р. Моуді, О. В. Омельяненко, Б. О. Рибакової, 
О. В. Савенкової, В. В. Савчук, В. В. Синельникової, В. А. Тихоненко, М. М. Трубнікова, Г. А. Уфімцевої. 

В останні десятиліття з’явилася велика за обсягом і різноманітна за змістом наукова література (наприклад, праці 
І. С. Гнатюк, В. С. Калашника, О. П. Левченко, П. О. Редіна, В. Д. Ужченка, Д. В. Ужченка, Н. В. Щербакової).

Метою цієї розвідки є виявлення особливостей фразеологічних одиниць зі значенням «граничність біологічного існу-
вання людини» у межах фразеосемантичного поля «граничність».

Семантична складність поняття «смерть» знаходить своє відображення й у мові, тому більшість синонімів (як лексич-
них, так і фразеологічних) розрізняється саме смисловими ознаками й відтінками: наприклад, скінчити дні – «померти» 
[ФСУМ, кн.2, с. 657], скрутити голову – «убити, знищити кого-небудь, загинути» [ФСУМ, кн.2, с. 660], поганяти до ями 
– «помирати» [ФСУМ, кн.2, с. 527], позбутися життя – «померти» [ФСУМ, кн.2, с. 531], прощатися з білим світом – 
«умирати, гинути» [ФСУМ, кн.2, с. 581].

Отже, при виділенні фразеосинонімічних рядів (ФСР), що входять до складу фразеосемантичної групи (ФСГ), урахову-
ємо дієслівні (вербальні) ФО: піти у вічність; відійти у небуття; відійти у Царство Небесне; відійти у той світ; відійти у 
царство тіней; піти з життя; покинути білий світ; розпрощатися з життям; покинути грішну землю; покритися землею; 
із сирою землею повінчатися; смерть забрала; поганяти до ями; простягнути ноги; відкинути ратиці; врізати дуба; від-
кинути копита; заснути вічним сном; заснути навіки; відійти у довічний сон; знайти сиру могилу; лежати в землі; лягти 
на лаві; лежати на смертному одрі; зіграти в ящик; віддати Богу душу; душа переставилася; душа прощається з тілом; 
віддати свій дух; віддати останній подих; віддати душу, погубити душу; відняти душу; випустити душу з тіла; випусти-
ти дух; відправити на той світ; відправити чортам на сніданок; випустити кишки; випустити тельбухи; голова злетіла 
з плечей; пролити кров; звести зі світу; зігнати зі світу; зжити зі світу; звести в могилу; загнати в домовину, покласти 
трупом; накласти на себе руки; пустити собі кулю в лоб; покінчити із собою.

ФСГ містить ФСР, об’єднані інтегральною та категоріальною семами. Підґрунтям для визначення одного з рядів «смерть 
як конкретна подія, кінець життя людини» стали семи «граничність» і «припинення стану буття, життя», зазначений ряд 
представлений найбільшою кількістю ФО зі значенням «перестати жити, існувати, померти». ФО зі значенням «перестати 
жити, існувати, померти» побудовані за моделлю «дієслово+іменник», причому, крім дієслова та іменника, деякі ФО містять 
також і прикметники, які виступають у ролі означення, та інші іменники, а інколи й ті та ті (з прийменником і без приймен-
ника): віддати Богу душу, відійти в краще життя, піти на ниву божу, полягти кістьми. 

Перший ФСР об’єднує чотири дієслівних ФО із семантикою «стан переходу в небуття»: піти у вічність – «зникнути, 
минути безповоротно» [ФСУМ, кн.2, с. 516], відійти у небуття – «померти» [ФСУМ, кн.1, с. 101], відійти у Царство Не-
бесне – «померти» [ФСУМ, кн.1, с. 100], відійти у той світ [ФСУМ, кн.2, с. 634] – «померти». Відійшла у небуття патрі-
архальна царська Росія, з її відсталістю, соціальним і національним гнітом, феодальним деспотизмом і капіталістичним 
визиском (Літ. газета); Була колись у нас жіночка. На подобу Регіни. Відійшла у Царство Небесне. Через дурницю (Г. Бойко); 
Їдь, сатана, щоб ти на той світ поїхав! – підняв над головою сухий кулак. – Ах ти сволоцюго! (М. Стельмах).

ФО цього ряду мають значення не стільки припинення відповідного стану буття (припинення життя), скільки зміни в 
самому цьому стані, перехід у якийсь інший світ.

ФСР містить таку ССМ: 
ССМ 1 «дія + у + небуття = померти». Образ, який знаходиться в основі ФО відійти на той світ, дає підставу вважати, 

що її внутрішня форма частково антонімічна. Земний (білий, сей) світ протистоїть потойбічному (тому) світові, це відбило-
ся в етимологічному образі. 

Другий ФСР містить дев’ять дієслівних ФО із семантикою «відхід із земного життя»: піти з життя – «померти» 
[ФСУМ, кн.2, с. 516], покинути білий світ – «померти» [ФСУМ, кн.2, с. 580], розпрощатися з життям – «померти» 
[ФСУМ, кн.2, с. 581], покинути грішну землю – «померти» [ФСУМ, кн.2, с. 534], із сирою землею повінчатися – «померти» 
[ФСУМ, кн.2, с. 525]. Молодий і запальний поет Ярослав Шпорта був поранений і молодим пішов із життя (Т. Масенко). 
Напускає отець Миколай на своє досить земне обличчя святість і так підіймає руки, наче збирається покидати грішну 
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землю (М. Стельмах); Скрипаленчиха вже давно б із життям розпрощалась, коли б не трималася поки що душа в тілі наді-
єю на побачення з сином (Ю. Збанацький); Саливон сповістив урочисту. Із сирою землею повінчалися! – гнівними голосами 
вигукували дівчата (К. Гордієнко). 

ФО, що означають припинення життя, але на противагу ФО першого ряду, не мають значення переходу до будь-якої 
іншої форми життя, наголошують на стані відходу із життя земного. 

ССМ 2 «дія + земне життя = померти». Коли людина проходить у своєму житті певні вікові стадії – дитинство, юність, 
зрілість – та наближається до похилого віку, то все частіше починає замислюватися над проблемами життя та смерті, сен-
су та мети життя, його сутності. Життя завжди було в центрі уваги філософів різних шкіл і напрямів, але специфіка його 
розгляду полягала в тому, що з єдиного процесу життя виокремлювалися певні його складники, що детально вивчалися й 
описувалися: піти з життя, розпрощатися з життям. 

Раніше було зазначено, що ФО зі значенням «припинити жити, існувати; померти» семантично близькі іншим: ФО зі 
значенням «раптово померти» (сема наглої смерті) і ФО зі значенням «загинути, померти зазвичай у бою, у будь-якій не-
безпечній справі, пожертвувати життям». Диференційна сема «раптова смерть» увіходить до складу ФО смерть забрала 
– «хто-небудь помер» [ФСУМ, кн.2, с. 669], а диференційна сема – «смерть за конкретних причин, обставин» – померти не 
своєю смертю – «передчасно помирати, гинути від підступних дій, у бою, від нещасного випадку» [ФСУМ, кн.2, с. 669].

До третього ФСР належать чотири дієслівні ФО із семантикою «припинення існування (просторічні ФО)»: простягну-
ти ноги – «померти» [ФСУМ, кн.1, с. 91], відкинути ратиці – «померти» [ФСУМ, кн.1, с. 101], врізати дуба – «померти» 
[ФСУМ, кн.1, с. 129], відкинути копита – «померти» [ФСУМ, кн.1, с. 101]. Занедужала небога та й вмерла. За нею вслід і 
батько наш ноги простяг (М. Старицький); – Станеш вдумуватися (у життя) – посивієш, сухоти наживеш, раніш строку 
копита відкидаєш (В. Москалець); Як ти думаєш, Тимку, скоро наші муки закінчаться, чи ганятимуть нас по степах, доки 
й ратички повідкидаєш (Г. Тютюнник); – Добрячий тютюнець... Аби якийсь панок шарпнув цілу затяжку – на місці врізав 
би дуба (М. Тарновський).

ФО характеризуються яскраво вираженою емоційністю, мають негативне забарвлення зневажливості, несхвалення, по-
будовані за ССМ 3 «дія + кінцівки = померти». У ФО простягнути ноги компонент ноги може замінюватися асоціативно-
експресивними синонімами зі значенням кінцівки або того, що на кінцівках, тобто ратиці. Вторинність внутрішньої форми 
ФО відкинути копита, відкинути ратиці дає підставу вважати компоненти ФО копита й ратиці близькими за значенням, 
тобто це – кінцівки істоти. Внутрішня форма зазначених ФО асоціюється з фізіологічними властивостями живих і мертвих 
людей, а саме здійснювати або не здійснювати рух ногами, а також – тварин. 

У четвертому ФСР три дієслівні ФО із семантикою «смерть як вічний сон»: заснути вічним сном – «померти» [ФСУМ, кн.2, 
с. 684], заснути навіки – «померти» [ФСУМ, кн.2, с. 684], відійти у довічний сон – «померти» [ФСУМ, кн.1, с. 100], напри-
клад: Поблагословив він сина й жінку, наказав не журитись, хороше поховати його, та й спочив навіки (Марко Вовчок); 
Він так мало просить. І цілком заслужив, щоб спати вічним сном під молодими дубами, які сам посадив у полі, – погодився 
Байрачний (І. Цюпа); Минуло п’ять років відтоді, як відійшов у довічний сон великий сонцелюб – поет-академік Максим 
Тадейович Рильський (Із газети). 

ССМ 4 «дія + сон = померти». ФО побудовані на уявленні про фізіологічні властивості живої та померлої людини. Моти-
вація фразеологізмів цієї моделі ґрунтується на уявленні про смерть як про вічний сон. Одиниці цієї моделі мають асоціації 
зі смертю й відзначаються низьким ступенем експресії.

П’ятий ФСР містить 5 дієслівних ФО із семантикою «місце вічного упокою»: знайти сиру могилу – «померти» 
[ФСУМ, кн.1, с. 400], лежати в землі – «бути мертвим, похованим» [ФСУМ, кн.1, с. 330], лягти на лаву – «померти, бути 
покійним» [ФСУМ, кн.1, с. 331], лежати на смертному одрі – «померти, бути покійником» [ФСУМ, кн.1, с. 331], зіграти 
в ящик – «померти» [ФСУМ, кн.1, с. 264], наприклад: На ложі смертному лежить покійний (Ю. Яновський); Він чекав, що 
зараз розступиться земля й поглине зухвалого Септара або грішник знайде собі могилу під руїнами башти (М. Коцюбин-
ський); – Але я колись таки спишу твою шкуру вздовж і впоперек! – у жовтих очах густішає злоба. – То й сам вздовж лави 
витягнешся! – стиснув сухий кулак (М. Стельмах); Не остав мене, Господи, цілий вік ти мене милував, а на старості, як 
мені треба було у землю лягати, послав ти мені таке горенько! (Г. Квітка-Основ’яненко); – У тебе гнійний апендицит. Коли 
не видалити, зіграєш, браток, у ящик (Ю. Збанацький). 

ССМ 5 «дія + локальний орієнтир = померти». Локальними орієнтирами у ФО виступають компоненти могила, земля, 
лава, одр та просторічний компонент ящик як вмістилище для покійника. 

Практично всюди на Україні дорослу людину – покійника клали на лаву. Головною ідеєю складної системи похоронних 
обрядів було шанування померлих і культу предків. Так виникли ФО лягти на лаву, витягнутися на лаві.

Шостий ФСР містить 10 дієслівних ФО із семантикою «останній момент життя»: віддати Богу душу – «по-
мерти» [ФСУМ, кн.1, с. 99], душа переставилася – «хто-небудь помер» [ФСУМ, кн.1, с. 226], душа прощається з ті-
лом – [ФСУМ, кн.1, с. 227], віддати свій дух – «померти» [ФСУМ, кн.1, с. 99], віддати останній подих – «вмерти» 
[ФСУМ, кн.1, с. 99], віддати душу – «померти» [ФСУМ, кн.1, с. 100], наприклад: Опочивала княжна, та й Богу душу оддала 
(Т. Шевченко); Панський сторож тяжко дише. Ось розкриває очі. То ними світить докора? Чи посилає прокльони? Ні, то 
душа прощається з тілом (Панас Мирний); Як зірочка покотиться, то душа переставиться (Панас Мирний); Зморений, 
кволий, тут можу і зовсім я дух свій віддати – Вітром-бо дуже різким повіває з ріки на світанку (Б. Тен).

ССМ 6 «дія + душа = померти». Увага зосереджена на ФО зі значенням останнього моменту життя, моменту відходу 
душі, покидання нею тіла. У язичницькій культурі давніх слов’ян учені виділяють два кола уявлень про душу – антропо-
логічне й космогонічне, кожне з яких сполучається з різними сферами вірувань і має характерний набір мотивів, що роз-
робляються. Антропологічне коло містить уявлення про субстанцію душі, місцеперебування й пересування душі в тілі, про 
наділення душею при народженні та відділення її від тіла в момент смерті, а також тимчасовий відхід душі з тіла (під час сну 
або в непритомному стані). Космогонічне коло пов’язане з посмертною дорогою душі, способом її існування на тому світі, 
утіленням і вмістилищем мертвих душ. Момент смерті, тобто повне відділення душі від тіла, виступає єднальним елемен-
том між цими сферами. Душа – це розумний і безсмертний дух, який має образ і подобу Божу. Це означає, що людська душа 
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подібна до Бога. Бо душа – це дух, який має розум і волю, душа призначена до вічного життя після смерті тіла. Компонент 
душа, у зазначених ФО, постає в образі чогось, що пов’язує людину з найвищим духовним началом. 

Особливості мотивації ФО зі значенням «вихід душі з тіла» пов’язані з народними уявленнями про цінність душі люди-
ни. Якщо душу можна «віддати», то її можна й «забрати» в людини. Дієслівні компоненти віднімати, погубити, випустити 
надають додаткової семи «підступно (занапастити)» значенню цих ФО і підсилюють їх експресивність: погубити душу 
– «померти, загинути» [ФСУМ, кн.2, с. 528], відняти душу – «призвести до смерті кого-небудь» [ФСУМ, кн.1, с. 345], ви-
пустити душу з тіла – «убити, згубити кого-небудь» [ФСУМ, кн.1, с. 82], випустити дух – «убити, згубити кого-небудь» 
[ФСУМ, кн.1, с. 82], наприклад: Хто сміливий, виходь на мене боротись, а хто ні, скоряйся мені, бо дух випущу! (С. Василь-
ченко); Так ти й даси йому душу з тіла випустити? Певне, будеш оборонятися (Панас Мирний).

Усі ФО зі значенням «припинити жити, існувати» розділяємо на два ФСР, акцентуючи увагу на їх стилістичному за-
барвленні: ФО, що належать до високого стилю мовлення, і стилістично знижені (просторічні). Подібні розбіжності в сти-
лістичному забарвленні ФО, пов’язаних зі смертю, зумовлені не існуванням у мові різних стилів мовлення, а ставленням 
мовця до самого явища (смерті).

Семи «граничність» і «смерть як результат убивства» (сема насильницької смерті) організовують ФО зі значенням «уби-
ти, умертвити» у відповідні ряди. 

Перший ФСР складається з двох ФО із семантикою «перехід жертви вбивства в інший світ»: відправити на той світ 
– «позбавити кого-небудь життя; згубити, убити когось» [ФСУМ, кн.1, с. 104], відправити чортам на сніданок – «убити, 
згубити кого-небудь» [ФСУМ, кн.1, с. 105], наприклад: Так подивитися на нього – ангельської доброти чоловік, а скільки 
людей, собака, на той світ відправив (В. Собко); – Смійтесь, смійтесь, – сказав Мина, – а мені не до сміху... Я ще декого з 
них відправлю чортам на сніданок (О. Гончар); Попав в ополонку, ледь на той світ не відправився (З газети). 

ССМ 1 «дія + життя = убити». Внутрішня форма ФО пов’язана з поняттям про смерть людини, до якої призводить інша 
людина. Експресивність ФО відправити чортам на сніданок підсилюється пейоративно конотованими компонентами чор-
там на сніданок, що асоціюється з аморальним, ворожим, потворним. Серед внутрішніх характеристик чорта, актуалізова-
них у конотативній семантиці відповідної ФО, можна виділити здатність заволодівати душами грішників, якими він карає 
або живиться.

Другий ФСР містить три дієслівні ФО із семантикою «смерть як результат травми частини тіла людини»: випустити 
кишки – «зарізати, заколоти, убити кого-небудь» [ФСУМ, кн.1, с. 82], випустити тельбухи – «зарізати, убити кого-небудь» 
[ФСУМ, кн.1, с. 82], голова злетіла з плечей – «кого-небудь убили» [ФСУМ, кн.1, с. 156], наприклад: – А той почав лаяти 
проклятого Мину із криком: «Рятуйте, кишки випускає!» – упав у калюжу (О. Довженко); – Ой ти, жебраче нещасний! – за-
ревів придушено Жменяк, націлившись вилами палієві на живіт. Я з тебе тельбухи випущу! (М. Томчаній); – Мені там (на 
війні) теж не мед питиметься. Може, й голова злетить (Г. Тютюнник): ССМ 2 «дія + частина тіла людини» = «померти». 
ФО випустити кишки, випустити тельбухи характеризуються негативною оцінною конотацією, із погляду емоційно-екс-
пресивного забарвлення відрізняються відтінком згрубілості. 

Об’єктивна функція голови – зв’язок із мисленням, обробкою й продукуванням знань. Голова метафорично асоціюєть-
ся з місцем інформації, сприймається як життєво важлива, значуща частина тіла, із якою пов’язане життя людини: голова 
злетіла з плечей.

Третій ФСР має дієслівні ФО із семантикою «припинення земного життя людини»: звести зі світу, зігнати з світу, 
зжити зі світу, звести в могилу, загнати в домовину – «доводити до загибелі» [ФСУМ, кн.1, с. 258], покласти трупом – 
«убивати, нищити» [ФСУМ, кн.2, с. 300], наприклад: Батька твого за землю з світу зжив Когут (І. Цюпа); – За віщо зігнав 
зі світу мою Зосю? – гукнув Здирка (П. Панч); Ти що, навмисно задумав звести її батька в могилу? (О. Довженко); Як я 
віддам йому хазяйство, то й на тім світі не посмію стати перед моєю старою, котру він в домовину загнав (І. Карпенко-
Карий); Голод та холод, та ще важкі хвороби безсердечно клали людей у могилу (М. Стельмах): ССМ 3 «дія + субстантив» 
= «знищити». У ФО зі значенням «припинити земне життя людини» смерть – не що інше, як результат убивства: звести в 
могилу – відрізняється відтінком згрубілості – «згубити, замордувати, довести до смерті» (сема продовження здійснення дії), 
покласти трупом – «убити відразу, наповал» (сема негайності).

Більшість ФО зазначеного ряду за своїм компонентним складом подібні до ФО зі значенням «припинити жити, існувати, 
померти», але в стилістичному відношенні між ними майже немає збігу, крім деяких ФО, на зразок: відійти на той світ і 
відправити на той світ. ФО зі значенням «убити, умертвити» (сема насильницької смерті) семантично подібні до ФО зі 
значенням «розстрілювати» (сема насильницької смерті, екзекутивності): пролити кров – «убити когось, воювати з кимсь» 
[ФСУМ, кн.2, с. 576], душу з тіла випустити – «убити» [ФСУМ, кн.2, с. 587], наприклад: І сам я особисто пролив крові 
ворожої чимало (О. Довженко); Так ти й дасися йому душу з тіла випустити? Певне, будеш оборонятися (Панас Мирний).

Проблему самогубства намагаються розв’язати різнобічно: із позицій соціології й психології, культурології й антропо-
логії, психіатрії й біології, психології й лінгвістики. У кожній із наук самовбивство знаходить свою проекцію й через неї 
розкриває частину своєї таємничості. Спробуємо розглянути це явище у фразеології. 

Фразеологізми зі значенням «закінчити життя самовбивством» (сема суїцидальності), актуалізуючи семи «граничність» 
і «смерть як результат самовбивства», об’єднуються у ФСР (три дієслівні ФО): накласти на себе руки – «заподіювати собі 
смерть» [ФСУМ, кн.2, с. 421], пустити собі кулю в лоб – «застрелитися» [ФСУМ, кн.2, с 587], покінчити з собою – «по-
збавити себе життя, вчинити самогубство» [ФСУМ, кн.2, с. 534], наприклад: А другого дня вся камера піднялася на ноги: 
отой чоловік наклав на себе руки (А. Дімаров); В бурхливому каятті він ладен був пустити собі кулю в лоб (Ю. Бедзик); І 
саме тому, що – на випадок катастрофи – у нього було тепер чим покінчити з собою, він почував себе майже в цілковитій 
безпеці (О. Гончар): ССМ 4 «дія + субстантив» = «самогубство». ФО накласти на себе руки з компонентом рука утворюється 
на основі метонімічного переосмислення. Кожна з двох кінцівок від плеча до кінця пальців відіграє функції опори руху й 
захисту внутрішніх органів від пошкоджень і впливу навколишнього середовища. Компонент рука слугує метонімічним по-
значенням людини, її діяльності та вчинків. Рука згідно з уявленням стародавніх народів – символ діяльності, захисту, сили 
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та влади. Образ руки як критерій сили людини сприймається з давніх-давен і українським народом. Накласти на себе руки 
означає «позбавити себе життя власними руками».

ФО на позначення життя та смерті людини як номінативні одиниці мови є наслідком культурно-гносеологічної здатності 
українського етносу, які фіксують стереотипне власне ставлення до мовної картини світу, що представлене в його культурі, 
традиціях, звичаях, вербалізованій фразеосистемі. 

Перспективу подальших досліджень убачаємо у виявленні особливостей фразеологічних одиниць зі значенням «на-
родження людини» в межах фразеосемантичного поля «граничність».

Література:
1. Трубников Н. Н. Проблема смерти, времени и цели человеческой жизни / Н. Н. Трубников // Вопросы философии. – М., 

1990. – С. 107.
2. Фразеологічний словник української мови / [уклад. В. М. Білоноженко та ін.]. – К. : Наук. думка. – 2003. – 1104 с.
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The active processes of globalization that are occurring today intensify communication. They require speakers to look for new more 
appropriate ways to succeed in communicating, taking into account the principles of political correctness. Political correctness is one of the 
manifestations of modern taboos that directly affect people’s speech. Although this problem is actively debated in scientific circles, there is 
no comprehensive analysis of the correlation between political correctness and taboo, in particular in the German language culture. The ar-
ticle studies the phenomenon of political correctness and how it functions in the German society. It is also established how political correct-
ness determines verbal taboos and which topics are most vulnerable. The material of the German-language press from the years 2010-2017 
explores the main ways of implementing language taboos. Many examples demonstrate the foundation of political correctness: the choice 
of delicate terminology, the prohibition of racism, sexism and other forms of verbal humiliation, the paper also gives examples of social 
pressure to prevent the use of certain politically incorrect expressions in the German linguistic culture. Also, attention is focused on various 
points of view in the German scientific circles for language changes because of the need to adhere to the principles of political correctness.

Key words: political correctness, taboo, verbal taboo, language taboo.

В останні роки лінгвістичні дослідження сконцентровані на вивченні мови у дії, мови як інструменту комунікації. За 
словами І. Огієнка, «мова – це форма нашого життя, життя культурного й національного, це форма національного організу-
вання» [2, c. 239]. Мова стрімко реагує на зміни в суспільному житті народу, віддзеркалює його базові цінності. Активні про-
цеси глобалізації сьогодні інтенсифікують спілкування, вимагаючи від мовців шукати нові шляхи для успішної комунікації 
та взаєморозуміння. Для сучасного світу особливо гостро стоїть проблема (не)рівності та виокремлення певних соціальних 
груп за ознакою раси, статі, віросповідання, віку, сексуальної орієнтації тощо. Новим інструментом для керування перебігу 
спілкування як на інституційному, так і на приватному рівні стала політична коректність, що зародилася у США у 1980-х ро-
ках та стрімко розповсюджується іншими країнами сьогодні. Німеччина наразі переживає «бум» політичної коректності, що 
можна пояснити двома факторами. По-перше, німецька мова є другою за популярністю (після англійської) для міжетнічного 
спілкування в Європі, це одна з офіційних мов Європейського Союзу, тому її широке використання вимагає дотримання 
міжнародних канонів спілкування. По-друге, станом на початок 2017 р. на території Німеччини проживає 82,8 млн. осіб, 
з яких 22,5% мають іноземне походження, а кількість іммігрантів з Близького і Середнього Сходу та Африки збільшилася 
вдвічі [28]. Толерантність та політична коректність стали передумовою мирного співіснування у межах німецького мульти-
культурного суспільства. На сьогодні політична коректність – один із проявів сучасних табу, які задля уникнення конфліктів 
у полікультурному суспільстві вимагають відмови від певних слів та виразів, що викликають негативні асоціації, а також 
вживання таких виразів, які гарантують позитивне сприйняття представниками більшості адресатів. І хоча проблема по-
літичної коректності в наукових колах дискутується доволі активно, всебічний аналіз цього феномена відсутній, зокрема у 
німецькому суспільстві та мовній культурі. Актуальність дослідження зумовлена недостатнім вивченням політкоректності 
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з мовознавчої точки зору, а саме: бракує розвідок щодо лексичних та граматичних змін у німецькій мові, змін мовної по-
ведінки, взаємозв’язку політкоректності і табуювання. Мета статті – вивчити явище політичної коректності у сучасній 
Німеччині і дослідити сучасні вербальні табу німецької лінгвокультури, що виникають як реакція на домінуючі принципи 
політичної коректності в німецькому суспільстві. Для досягнення поставленої мети були використані різні методи лінгвіс-
тичного дослідження: описовий метод з прийомами спостереження, компонентний аналіз лексичного значення, аналітичний 
метод, зіставний, порівняльний і узагальнюючий прийоми. Матеріалом дослідження виступають дані суцільної вибірки з 
німецьких газет та онлайн ресурсів за 2010-2017 рр. (dpa, Focus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel, Süddeutsche Zeitung, 
tageszeitung.de, Welt, Zeit та ін.). Матеріал був відібраний саме з медійного ландшафту, тому що в ньому відбувається усві-
домлене нормування мови у відповідності до ідей політичної коректності. Таким чином, стає можливим вивчити не лише 
табуйовані теми і лексичні одиниці, а й встановити способи передачі табуйованої лексики і тематики.

Політична коректність давно вже перестала бути лише низкою вимог до використання мови. Її досліджують не тільки 
лінгвісти, а й політологи, соціологи, історики, філософи, культурологи, психологи. Опису цього феномена присвячені ро-
боти таких вчених, як М. Адлер, Б. Брайсон, Ю. Гуманова, М. Дейлі, С. Данент, Д. Камерон, К. Крамаре, Д. Равич, С. Тер-
Мінасова, Ю. Туманова, С. Уолкер, Б. Хукс, А. Штефанович та ін. Взаємозв’язок табуювання та політичної коректності в 
європейських мовах досліджують К. Аллан, К. Баллє, К. Баррідж, Н. Цьольнер, У. Ройтнер. Поняття політичної коректності 
відносно нове, до того ж широке і неоднозначне, тому в науковій спільноті не існує однозначної дефініції цього явища. 
У цьому дослідженні дотримуємось визначення С. Тер-Мінасової: «Політична коректність мови виражається в прагненні 
знайти нові способи мовного вираження замість тих, які зачіпають почуття гідності індивідуума, порушують його людські 
права звичайною мовною безтактністю і/або прямолінійністю щодо расової та статевої приналежності, віку, стану здоров’я, 
соціального статусу, зовнішнього вигляду тощо» [3, c. 230]. На лінгвістичному рівні політична коректність призводить до 
табуювання певних слів та виразів. Аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних лінгвістів (Є. Бабаєва, Ф. Бацевич, 
Р. Газізов, В. Кашкін, Н. Мечковська, Я. Попова, К. Баллє, Г. Крафт, Дж. Фрезер, З. Фройд, Г. Шрьодер та ін.) дозволяє визна-
чити лінгвістичне табу як сувору заборону чи ситуативне обмеження на вжиток певних мовних одиниць (звуків, букв, лек-
сем, словосполучень тощо), одиниць фонетики (тону, інтонації, висоти голосу, тембру тощо), тем, а також на комунікацію 
з певними особами на основі таких екстралінгвістичних чинників, як релігія, магія, суспільно-політичні норми, культурні 
традиції, морально-етичні міркування тощо. Слід зазначити, що сучасні табу зумовлені в основному соціальними фактора-
ми, найбільшу роль з яких відіграє політична коректність. Так, наприклад, актуальними для сучасної німецької лігвокуль-
тури є заміни «Invalide» на «Mensch mit Behinderung», «Behindertentransport» на «Behindertenbeförderung», «Ausländer» на 
«Mensch mit Migrationshintergrund», «Eskimo» на «Inuit», «Zigeuner» на «Sinti und Roma», «Alte» на «Senior», «arbeitslos» на 
«erwerbslos» тощо. Один із прикладів такого табуювання є слово «Weib», яке з Середньовіччя вживали на позначення жін-
ки, дружини, пані. Однак, слово зазнало негативних якісних змін і в ХІХ ст. відбулася заміна його на «Frau». Зараз слово 
«Weib» є застарілим, його прирівнюють до слів з пейоративним значенням: «[junge] Frau als Gegenstand sexueller Begierde, 
als [potenzielle] Geschlechtspartnerin, (abwertend) unangenehme weibliche Person, Frau» [25]. Аналіз фактичного матеріа-
лу показав, що «Weib» продовжує вживатися, але лише як частина культурної традиції у прислів’ях, в якості компоненту 
складних слів, наприклад, «Weibersommer» (бабине літо), «Weiberfastnacht» (жіночий день карнавалу в Німеччині) або його 
виносять у лапки з метою демонстрації авторської дистанції від слова: «Am geläufigsten ist der Begriff “Weiberfastnacht”, eben 
weil die “Weiber” im Mittelpunkt stehen – die sich teilweise als alte Frauen kostümieren» [16, c. 12]. Табуювання та політична 
коректність «підживлюють» одне одного, адже «орієнтована на табу поведінка виражає та підкріплює почуття та цінності, 
важливі для підтримки суспільства» [22, c. 142]. Дотримання вербальних табу живить групову солідарність. За допомогою 
мовних табу група диференціює, хто саме до неї належить, а окрема особа отримує можливість самоідентифікації. Мовні 
табу демонструють актуальні та діючі межі для дії, мовлення і мислення. Процеси табуювання знаходяться у постійному 
русі і розвитку, адже вони неспинні і щодо людини і щодо суспільства.

Ілюстративне пояснення функціонування системи табу і заборони мови знаходимо у роботах демографа Е. Ноель-Не-
йман. Дослідниця висуває і підтверджує теорію мовчазної спіралі (Theorie der Schweigespiralle). Згідно цієї теорії, люди 
керуються страхом соціальної ізоляції – ніхто не хоче виступати поза групою чи суспільством через низку вагомих причин: 
адже, як суспільна істота, людина залежить від громади, і також хоче жити в ній. Щоб не бути маргіналізованою, людина 
постійно спостерігає за своїм оточенням у пошуках сформованої думки – а потім адаптується до неї. Оскільки засоби ма-
сової інформації створюють враження відтворення того, що приймає широка публіка, громадська думка запускає спіраль 
мовчання: те, що не представлено в засобах масової інформації, хоча багато хто це бачить, зберігається в таємниці, тому 
що людина боїться залишитися наодинці з власними поглядами [18]. Ламання вербального табу загрожує виключенням із 
спільноти. Воно може набувати різних форм і відбуватися у різних сферах людського життя: соціальна ізоляція, перешкоди 
у кар’єрі або припинення її взагалі, розлучення, втрата друзів, виключення зі спортивної команди тощо.

Вербальні табу, зумовлені принципами політичної коректності, пов’язані «не стільки зі змістом, скільки із символічни-
ми образами й корекцією мовного коду» [1, с. 279-280]. Головною метою є не знищення самого явища, а уникання слова, 
яке його позначає. Погоджуємося з висновком Л. Єльмслєва про те, що табуюється не річ, а знак [23, c. 3]. Таку особливість 
можна пояснити історичними витоками табу – переконанням людини у наявності прямого зв’язку між словом та реальніс-
тю. З часом слово набуває певного заряду, обростаючи системою асоціацій, перестає бути нейтральним. Виникає потреба 
замінити слово з негативною конотацією на нове, свіже. Заміна його на інше слово або евфемізм здебільшого призводить 
до ефекту «топчака евфемізмів» (euphemism treadmill). Цю наукову гіпотезу висуває С. Пінкер, який стверджує, що кожен 
евфемізм коли-небудь прийме на себе негативну конотацію виразу свого попередника, поки реальні умови не зміняться 
[20, c. 298-300]. Часто такими словами є соціально значимі та конотативно-заряджені терміни, наприклад, етнічні менши-
ни неодноразово називають новими словами, щоб уникнути негативних асоціацій. За С. Пінкером, «топчак евфемізмів» 
доводить, що не слова (евфемізми, що змінюють один одного), а поняття в свідомості людини є первинними. Таким чи-
ном, ці первинні поняття призводять до передачі змісту другорядним позначенням [20, с. 299]. Прикладом цього процесу 
в німецькій лінгвокультурі є процес пошуку слова для називання темношкірої людини. До 1970-х років використовували 
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лексему «Neger» як нейтральне позначення, але з середини 70-х років в словниках починають з’являтися поодинокі при-
мітки про принижуючу чи дискримінуючи конотацію терміна, вчені пропонують альтернативу у вигляді «Afroamerikner» 
та «Afrikaner» [12]. Лише у 1999 р. DUDEN зазначає, що «Neger» «сьогодні здебільшого сприймається як приниження», в 
2004 р. словник містить зауваження про те, що термін «більше не бажано вживати на позначення особи», та маркування 
«дискримінуюче слово» [10]. В актуальній онлайн-версії DUDEN (2018 р.) зазначено: «Neger: 1) Person von [sehr] dunkler 
Hautfarbe. Besonderer Hinweis: Die Bezeichnung Neger gilt im öffentlichen Sprachgebrauch als stark diskriminierend und wird 
deshalb vermieden. Als alternative Bezeichnungen fungieren Farbiger, Farbige sowie Schwarzer, Schwarze; letztere Bezeichnung 
ist z. B. in Berichten über Südafrika vermehrt anzutreffen, wohl um eindeutiger auf die schwarze Bevölkerung (etwa im Unterschied 
zu Indern) Bezug nehmen zu können. In Deutschland lebende Menschen mit dunkler Hautfarbe wählen häufig die Eigenbezeichnung 
Afrodeutscher, Afrodeutsche, die zunehmend in Gebrauch kommt» [17]. Аналіз фактичного матеріалу показав, що в німецькій 
пресі має місце абсолютне табуювання слова «Neger», замість нього як автори у текстах своїх статей, так і читачі в комен-
тарях використовують політично коректні слова dunkelhäutig, Menschen mit dunkler Haut, Menschen dunkler Haut, Schwarze, 
schwarze Menschen [5; 8; 9; 24].

Беззаперечним є той факт, що ідеї політичної коректності активно впливають на різні сфери суспільного та політич-
ного життя Німеччини. Наскільки великим є цей вплив свідчать спроби «пристосування» літератури минулого століття до 
сучасних реалій. Так, наприклад, відбулося з твором відомої англійської авторки Агати Крісті. Вперше німецькою мовою 
її детективний роман випустило швейцарське видавництво «Scherz» у 1944 р. під назвою «Letztes Weekend» («Останній 
вихідний»). З 1982 р. роман публікується німецькою мовою під назвою «Zehn kleine Negerlein» («Десять маленьких негре-
нят»), що повністю відповідає оригінальній назві англійською мовою «Ten little Niggers». Однак, починаючи з 2003 р., після 
нового перекладу роману С. Дайтмер твір отримав назву «Und dann gab es keines mehr» («І потім нікого не стало») [4]. Така 
зміна відбулася не лише у німецькомовній версії роману. Через сприйняття суспільством слова «Nigger» як расистське та 
дискримінуюче ще в 1985 р. англомовну назву роману оновили на «And Then There Were None» («І потім нікого не стало»). 
Крім того, вдалися до ряду змін по тексту твору: місце дії з «Nigger Island» замінили на «Indian Island», неполіткоректне 
слово «Nigger» – на «Indian». 

Звинувачення у колоніальному расизмі та домінуванні білого населення над рештою стали причиною внесення змін і в 
твори дитячої літератури таких авторів, як Астрід Ліндгрен та Отфрід Пройслер. Видавництво Thienemann висловило намір 
не лише заміняти спірні слова і вирази у всіх класичних творах, які воно видає, а й взагалі не допускати їх появи у текстах 
нових перекладів через те, що вони не відповідають сучасному образу людини у німецькій мовні культурі і можуть бути не-
правильно зрозумілі [11]. І хоча А. Ліндгрен забороняла вносити зміни у свої твори, у 2013 р., вже після смерті письменниці, 
з німецькомовної версії «Пеппі Довгапанчохи» прибрали назви «Neger» та «Zigeuner». Так з’явилися «Südseekönig» (раніше 
«Negerkönig»), «Taka-Tuka-Sprache» (раніше «Negersprache»), «Taka-Tuka-Land» (раніше «Negerland») [13; 14].

На окрему увагу заслуговують політично коректні варіанти номінації некольорового населення в Німеччині. Так, на-
приклад, вживають слова «Mehrheitsgesellschaft», «Mehrheitsbevölkerung», «Deutsche ohne Migrationshintergrund», «Weiße», 
«weiße Menschen». Варто зауважити, що самі «білі» себе так не називають. Т. Делла, представник «Ініціативи чорних людей 
у Німеччині» (ISD) вживає слово «Mehrheitsgesellschaft» («суспільство більшості»): «Und auch sind hier die Debatten sehr 
stark davon geprägt, dass die Mehrheitsgesellschaft definieren will, wie über Rassismus gesprochen wird, wie Rassismus verhandelt 
wird in Deutschland, und dass die Perspektive der Betroffenen eben meist hinten runter fällt» [26]. «Mehrheitsgesellschaft» – нове 
слово в німецькому вокабулярі. Воно виникло після громадських дебатів про інтеграцію іммігрантів в Німеччині і означає 
частину суспільства, яка через розмір своєї частки у загальній кількості населення може визначати та представляти куль-
турну норму спільноти. Домінуюче суспільство більшості в Німеччині – це як правило особи світлого кольору шкіри, вони 
ззовні та мовно сприймаються як «німецькі» і соціалізовані за християнськими нормами [15, c. 44]. Термін досі сприйма-
ється не однозначно. Прихильники мультикультуралізму відхиляють його, оскільки він передбачає обов‘язок меншин до 
культурної асиміляції більшості, тоді як, на їхню думку, обов‘язок більшості суспільства – забезпечити захист і визнання 
культурних відмінностей. Для позначення всього населення Німеччини німецькі ЗМІ використовують узагальнюючі, ней-
тральні лексеми: «Deutsche» «die deutsche Gesellschaft», «die Gesellschaft in Deutschland», «wir» тощо. 

Політична коректність не обмежується лише однією країною або спільнотою, це явище глобальне і мультикультурне. 
Явища чи дії в одній країні можуть спровокувати обурення в іншій, реакція часто призводить до виключення і табуювання 
предмета, а «винуватець» має прилюдно вибачитись, тобто пройти своєрідний ритуал очищення, інакше йому загрожують 
сучасні методи покарання: соціальна ізоляція і часом неабиякі фінансові збитки. Так, наприклад, на початку 2018 р. швед-
ський виробник одягу Н&M зазнав жорсткої критики в свій бік, коли випустив у продаж дитячий светр з написом «Coolest 
monkey in the jungle» («Найкрутіша мавпа у джунглях»). Компанію звинуватили у расизмі через невдалий вибір фотомоделі: 
на сайті у цьому светрі був зображений темношкірий хлопчик. Як відомо, поняття «мавпа» має довгу історію расистської 
образи по відношенню до темношкірих. Часто цей термін використовували для вираження етнічного раболіпства та браку 
інтелекту [8]. І поки в ЗМІ та Інтернеті дискутували, чи є подібна реклама дійсно расистською, Н&M втратила у ціні акцій, 
контракти з музичними зірками і була вимушена закрити магазини у Південній Африці після того, як розлючені протесту-
вальники розгромили там 6 філіалів.

Історичне минуле – ще одна сфера для табуювання. У 2018 р. з нагоди Чемпіонату світу з футболу німецький виробник 
спортивного одягу Adidas випустив у продаж футболку та сукню із зображенням герба Радянського Союзу і написом USSR. 
Але вже за декілька днів, реагуючи на критику (в тому числі із від українських споживачів), Adidas зняла товари з продажу. 
Та досі під питанням, чи не був такий крок навмисним, зважаючи на місце проведення чемпіонату, адже фірма відома своїми 
провокуючими вчинками на підтримку рівності, толерантності та демократії. Часом існуючі табу намагаються порушити чи 
зламати, щоб розпочати дискусію про доцільність тієї чи іншої суспільної заборони.

Практики політичної коректності пов’язують з фемінізмом, що в лінгвістичному аспекті виливається у «феміністську 
лінгвістику» чи «феміністську критику мови». Мета такого критичного підходу до мови передбачає позбавлення її впливу 
патріархального ладу у суспільстві і подолання відображення чоловічого домінування. Так, наприклад, в оголошеннях до 



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 2(70), червень, 2018 р.

© Л. П. Курагіна ISSN 2519-2558

118

клієнтів звертаються «Liebe Kundinnen und Kunden». Сприяє таким змінам словотворчий суфікс -in, за допомогою якого 
можна утворювати слова жіночого роду, наприклад: «Informatikerin», «Wissenschaftlerin», «Fischerin» тощо. Напевно, най-
відомішим новоутворенням такого типу є слово «Bundeskanzlerin». Однак, проблемним виявляється утворення політично 
коректної форми множини, адже форми чоловічого роду та жіночого різняться. До 1970-х років не викликало дискусій 
використання generisches Maskulinum, тобто іменника чи займенника чоловічого роду для позначення осіб і чоловічої, і жі-
ночої статі, наприклад: «Kunden», «Kontoinhaber», «Wähler» тощо. Результати нашого дослідження показали, що у текстах 
німецьких ЗМІ превалює саме така форма (множина іменників чоловічого роду, займенники «jeder», «keiner», «niemand» 
тощо), наприклад: «Man kann Kunden nicht unterschiedlich behandeln» [21] або «Niemand fragt den anderen, was er bekommt, 
auch aus Sorge, zu den weniger Geschätzten zu gehören» [16, c. 15]. Останнім часом як лінгвісти, так і журналісти прагнуть зна-
йти політично коректний компроміс. Одним із варіантів є використання двох слів, пов’язаних сполучником «und», при чому 
слово жіночого роду принципово передує слову чоловічого роду, наприклад: «Liebe Leserinnen und Leser», «Studentinnen 
und Studenten», «Bürgerinnen und Bürger». Такий варіант використовують у зверненнях, в оголошеннях, на початку промов 
або задля особливого підкреслення виконання дії представниками обох статей, наприклад: «Kleine Rechenaufgabe: China 
ist bereits jetzt Reiseweltmeister, vor US-Amerikanerinnen und Amerikanern und Deutschen. Dabei hat bislang nur ein Bruchteil 
der Chinesinnen und Chinesen einen Reisepass» [21]. На особливу увагу заслуговують тексти оголошень про роботу, в яких 
після назви професії чи посади у дужках подаються літери «w» та «m», які є скороченням для назви статі «männlich» 
(чоловіча) і «weiblich» (жіноча): «Verkehrsingenieur (m/w)», «Oberstufenlehrer (m/w)», «Dozent (m/w)», «Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter (m/w)» тощо [6]. Однак, вживати подвійну форму кожного разу, коли йдеться про чоловіків і жінок разом, для 
журналістів є невигідною через строгий ліміт слів у статтях. Більш економним з цієї точки зору здається використання на 
письмі Binnen-I (великої літери I в середині слова), наприклад: «LehrerInnen» замість «Lehrer», «ProfessorInnen» замість 
«Professoren», або гендергеп (знак нижнього підкреслення), наприклад: «Lehrer_innen», «Professor_innen» чи знак *, напри-
клад: «Lehrer*innen», «Professor*innen». І, хоча в повсякденному мовленні зустрічаємо такі форми, аналіз німецької преси 
показав, що альтернативні шляхи написання у ЗМІ не використовуються. Пояснити такий результат можна тим, що способи 
побудови іменників за допомогою графічних елементів (І, _ чи *) перебувають на стадії дискусії і не є офіційно затвер-
дженим варіантом. Крім того, як свідчать результати опитувань [19], ці елементи заважають читачеві і лише загострюють 
гендерне питання. На нашу думку, компромісом може бути вживання похідних іменників, утворених від прикметників чи 
дієприкметників. Форми множини чоловічого та жіночого роду у них збігаються, що гарантує гендерну рівність. Такі слова, 
як «Studierende», «Auszubildende», «Reisende», «Erwerbstätige», «Jugendliche» широко вживаються і не викликають жодних 
дискусій: «Nach einer ersten Welle von Gruppenreisenden kommen nun auch immer mehr jüngere Individualreisende, die “das 
authentische Deutschland erleben wollen”, wie Doris Fischer sagt» [21]. 

Наведені вище приклади демонструють фундамент політичної коректності, а саме: мовні та поведінкові регламентації, 
так звані speech codes та conduct codes. Засобами «мовної коректності» відбувається табуювання певних лексем і заміна їх 
на шанобливі, політично коректні терміни. Результати проведеного аналізу фактичного матеріалу підтверджують думку 
Н. Цьольнер, яка розрізняє три стратегії для спроб втілити мовні реформи: 1) вибір делікатної термінології, 2) заборона 
расистських, сексистських та інших форм словесного приниження, 3) здійснення соціального тиску з метою запобігання 
використанню певних виразів [27, с. 219].

Варто також зазначити, що у німецькому суспільстві не всі радо підтримують принципи політичної коректності. Низка 
вчених вважає неприпустимим внесення змін у мову. Так, на думку, Г. Глюка мова є нейтральною, вона не повинна бути 
полем для соціальної чи політичної боротьби: «Das grassierende Gendern sexualisiert die Sprache, es missbraucht die Sprache. 
Denn die Sprache ist weder Männchen noch Weibchen […] Zum Schutz von Menschenrechten taugt das Gendern nicht. Es gibt 
Felder, auf denen es wirklich nötig ist, für die Rechte der Frauen einzutreten» [7]. Табуювання одних слів і заміна їх на політично 
коректні носить мінливий, тимчасовий характер, адже не мова, а думка стигматизує, не слово, а певне ставлення принижує. 
Вирішити проблему може робота над знищенням стереотипів у мисленні людей. В той же час важно не погодитися з дум-
кою про те, мова не лише відображає реальність, а й створює її, тому не все одно, як позначаються певні уразливі групи 
населення.

Підбиваючи підсумки дослідження, варто зазначити, що соціальні та політичні зміни, які відбуваються у німецько-
му суспільстві, призводять до певних зсувів у мові та мовленні, а саме до вербальних табу. Ці процеси ще незавершені, 
тому перспективи подальших досліджень полягають у ґрунтовному вивченні явища табуювання і можливих шляхів його 
реалізації. 
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ІНТЕРФІКС: РОЛЬ І МІСЦЕ У МОРФЕМНІЙ СТРУКТУРІ СУФІКСАЛЬНОЇ ПОХІДНОЇ  
(НА МАТЕРІАЛІ ІСПАНСЬКОГО МАСМЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ)

Дериваційна полівекторність суфіксальних демінутивних / аугментативних похідних виражається через складність та гли-
бину дериваційних процесів детермінованих твірною. Приєднання суфіксів до слова може бути безпосереднім, або ж передбачає 
появу у його структурі додаткових мікроелементів – інтерфіксів, що визначається особливостями парадигматичного моделю-
вання. Інтерфікси виконують структурну (приєднання суфікса до основи), розпізнавальну (ідентифікація смислів) та функцію 
посилення виразності (розширюють просодичну структуру).
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ИНТЕРФИКС: РОЛЬ И МЕСТО В МОРФЕМНОЙ СТРУКТУРЕ СУФФИКСАЛЬНОГО ДЕРИВАТА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ИСПАНСКОГО МАССМЕДИЙНОГО ДИСКУРСА)

Деривационная поливекторность суффиксальных деминутивных / аугментативных дериватов выражается через сложность 
и глубину деривационных процессов детерминированных образующей. Присоединение суффиксов к слову может быть непосред-
ственным или же предполагает появление в его структуре дополнительных микроэлементов – интерфиксов, что определяется 
особенностями парадигматического моделирования. Интерфиксы выполняют структурную (присоединение суффикса к основа-
нию), различительную (идентификация смыслов) и функцию усиления выразительности (расширяют структурную просодику). 

Ключевые слова: деминутив, аугментатив, интерфикс, деривация, структурное моделирование.

Lesko Khrystyna, 
Candidate of Philological Sciences, Doctor of Philosophy of the Department of French

 Ivan Franko National University of Lviv

INTERFIX: ROLE AND PLACE IN THE MORPHEMIC STRUCTURE OF SUFFIXAL DERIVATIVES  
(ON THE BASIS OF THE SPANISH MASS MEDIA DISCOURSE)

The structural description of diminutive / augmentative derivatives was studied and the morphological rules for modeling of derivational 
paradigms were established. Two ways of the derivative formation of diminutive on the basis of lexical forms with the consonant and vocal 
endings – without / with the adding of the interfixes were specified. 

The peculiarity of the diminutive derivatives is expressed primarily in the formation of the variational derivational chains of the regular 
and occasional nature. The structural organization of the augmentatives does not have a broad derivative base. The method of the derivative 
modeling of augmentative is usually manifested in the derivational paradigms that do not go beyond the word-formation “derivative basis 
+ augmentative suffix”.

The functions of the interfixes were established: the structural one (adding of the suffix to the root of the word); the distinction of possible 
homonyms, if both derivatives were constructed without an interfix; increasing of the expressiveness (structural expansion of derivatives). 
The multipartite character of the derivative modeling of predicates of diminution was revealed, which was determined by the linguistic (flex-
ibility of word endings, diffuse structure, formation of the derivational chains) and extralinguistic factors (individual, regional and social).

Key words: diminutive, augmentative, interfix, derivation, structural modeling.

В іспанській мові велика кількість слів утворюється шляхом суфіксальної деривації. Приєднання суфіксів демінутив-
ності та аугментативності генерує лексеми, які входять в ужиток з новим емотивно-оцінним значенням. Це свідчить про 
те, що мова, крім номінативної, виконує, не менш важливу, емотивно-експресивну функцію. Демінутивні та аугментативні 
деривати становлять важливу типологічну характеристику іспанської мови та продуктивно функціонують в усіх мовних 
стилях. Мовознавці досліджують демінутивність та аугментативність як категорії, які мають властиву ідіоетнічну специфі-
ку вираження та залишаються відкритими у семантико-стилістичному плані.

У мовознавчих працях увага звертається передусім на семантико-стилістичну характеристику демінутивних / аугмен-
тативних дериватів. Значно меншу кількість наукових розвідок присвячено особливостям їх словотворення. В тіні залиша-
ються цікаві та суперечливі питання, що стосуються структурного опису досліджуваних одиниць, морфологічних правил 
моделювання дериваційних парадигм. 

Актуальність статті зумовлено потребою дослідити принципи дериваційного моделювання та утворення варіантних 
ланцюжків. Об’єктом дослідження є слова з демінутивними / аугментативними суфіксами в іспанському масмедійному 
дискурсі. Предметом дослідження є структурно-семантичні принципи суфіксальної деривації з метою описати словотвірні 
типи, визначити функції інтерфіксів.
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Дериваційна полівекторність демінутивних / аугментативних суфіксів виражається через приєднання до твірної осно-
ви різних частин мови. Розрізняють демінутивні та аугментативні деривати 1–го і 2–го ступенів. Перший утворює похідні 
з демінутивним / аугментативним значенням від слів, які такого значення не мають (el problema → el problemilla). Другий 
ступніь генерує ланцюжки з вираженою демінутивністю / аугментативністю (el chico → el chiquito → el chiquitito) [4, с. 57]. 
Випадки суфіксальної редуплікації демонструють, наскільки продуктивними вони є у контекстуальних умовах та корелю-
ють з аналітичними формами [1, c. 21]. 

Cеред питань, які стосуються внутрішньої побудови слова, особливий інтерес лінгвістів викликають інтерфікси або 
інфікси. Існують різні точки зору щодо їхньої природи та функцій. Їх детермінують як суфіксальні компоненти або ало-
морфні варіанти суфіксів, або ж відносять до семантично нейтральних структурних елементів. Королівська Академія (Real 
Academia Española) надає даним формантам статус суфіксальних елементів -(c)ito, -(ec)ito, -(orr)ito, -ar (azo). 

У 50–х рр. традиційна граматика визначає інтерфіксацію як принцип поєднання двох або більше суфіксів. Проте ця гі-
потеза не є достатньо переконливою, адже оминає суть проблеми. Тому заява Я. Малкіеля про те, що інтерфікси – це субклас 
морфем, характерний не для всіх романських мов, викликає неоднозначну реакцію серед мовознавців. Вчений ідентифікує 
ці синтезуючі сегменти “маргінальними” чи “залишковими” морфемами, оскільки, на його думку, їх зарахування до класу 
суфіксів спричинило б появу чималої кількості нових складених суфіксів [6, с. 110]. 

Проти гіпотези Я. Малкіеля виступає Ф. Ласаро Карретер. Він вважає, що віднесення цих компонентів до класу слово-
твірних морфем є неправильним по відношенню до семантично активних одиниць. У праці “Про проблему інтерфіксів” 
(“Sobre el problema de los interfijos”) автор вперше вводить термін “недифтонгізовані приголосні”, наголошуючи на тому, що 
їхнім основним призначенням є інкорпорація між двома голосними для кращої вимови [5, c. 13]. Він вважає, що більшість 
інтерфіксів є результатом принципу аналогії або ж складовою суфікса. У випадку, коли дериват синтезує елемент -с (doctor 
→ doctorcito), утворюється варіант розширеного суфікса -cito. Його одностайність простежується у визначенні автентичних 
інтерфіксів у складі демінутивних похідних cafе-c-ito, pobre-c-ito, коли інтерфікс -с виконує структурну функцію та набуває 
статусу опосередкованості [5, c. 18].

Е. Мартінес Сельдран (E. Martínez Celdrán) розмежовує інтерфіксальні та інфіксальні компоненти. Він зараховує остан-
ні до афіксів та розглядає їх як активні морфеми з властивим їм конотативно сигніфікативнм навантаженням. Інфікси функ-
ціонують як варіанти демінутивного суфікса -ito → cito (pastor → pastor-cito). Інтерфікси, на його думку, – це семантично 
нейтральні мікроелементи, які виконують функцію уніфікації вокальної кореневої бази з демінутивним суфіксом (bebe-c-ito, 
aire-c-ito) [8, c. 447]. Е. Мартінес Сельдран заперечує можливість зарахування інтерфіксальних елементів до класу морфем і 
вважає, що їхнє синтезування у структуру лексеми може бути як обов`язковим, так і факультативним [8, с. 450]. 

У 80–х рр. з’являються праці М. Ребойо, Х. Монтеса Хіральдо та В. Дресслера (W. Dressler), які пропонують своє бачен-
ня морфологічної та семантичної природи вищезгаданих компонентів. В. Дресслер визнає існування у системі іспанської 
мови інтерфіксів та інфіксів. Перших він вважає агентами структурної функції (viento → vient-ec-ito), останніх – носіями 
смислового значення (hombre → hombr-ecito; hombro → hombrito) [3, c. 382]. М. Ребойо ж надає перевагу терміну інфікс, 
ототожнюючи його з інтерфіксом. Згідно з його гіпотезою, інфікси, на відміну від більшості суфіксів, не модифікують 
граматичну категорію вихідної лексеми. Дослідник виокремлює синтезуючий сегмент -(e)c у складі демінутивних лексем 
(salón → salon-c-ito, рuente → puente-c-ico) [12, c. 313]. 

Х. Монтес Хіральдо заперечує наявність інфіксів / інтерфіксів в іспанській мові. Автор наголошує на поліморфній при-
роді суфіксів, у структуру яких синтезуються один чи два структурних компоненти. Один з них вважається варіантом суфік-
са, позбавленим семантико-смислового навантаження. На думку мовознавця, -cito, -ecito є варіантами -ito на словотвірному 
рівні, проте не несуть жодної додаткової інформації та не активізують конотативних ознак [11, c. 183]. Х. Монтес Хіральдо 
пропонує аналізувати проблему у синхронії і діахронії. 

Х. Мартін Камачо у праці “Лінгвістична проблема іспанських інтерфіксів” (“El problema lingüístico de los interfijos 
españoles”) також заперечує існування інтерфіксів в іспанській морфеміці. Автор шукає альтернативне пояснення у фоне-
тичному та морфологічному розвитку латинського демінутива -ulus, який, на його думку, еволюціонував до аломорфів -illo 
→ -cillo → -ecillo. Присутність інтерфікса -с, -ес у суфіксальних формантах -ecito, -ezote дослідник пояснює через концепт 
аналогії і наголошує, що інтерфіксальні елементи є варіантами демінутивних та аугментативних суфіксів [7, c. 49].

Е. Уррутіа Карденас (H. Urrutia Cárdenas) стверджує, що інтерфікс -с походить з латини. Демінутивний суфікс -ulus 
вживався в іменниках першої та другої деклінації, а -c-ulus – в іменниках інших трьох відмін. У просторіччі його замінив 
наголошений суфікс -ellus або -olus, якому в структурі слова передував інфікс -c → (i)culu > (i)cellus, (i)colu, що згодом роз-
ширив площину свого вживання [13, с. 113].

Е. Мартінес Сельдран називає інтерфіксами ненаголошені службові сегменти, позбавлені власного значення, що ін-
корпоруються між коренем та суфіксом у деяких похідних. Він вважає інтерфікс граматично неактивним та семантично 
нейтральним елементом [9, с. 449; 10, с. 39]. 

Аналіз суфіксальної деривації концентрується на демінутивному словотворі, і лише поодинокі праці описують особли-
вості аугментативної деривації. Я. Малкіель називає інтерфікс -ar найчастотнішим структурним засобом аглютинативної 
сполучуваності твірної зі суфіксом збільшуваності (espald-ar-azo, polv-ar-ada, pasm-ar-ote) [6, с. 113]. Згідно з М. Альваром 
Ескеррою, інтерфікс -ar може вказувати на розрізнення смислів: llam-ada (поклик, дзвінок) / llam-ar-ada (спалах полум’я), 
pan-erа (житниця) / pan-ad-erа (жінка-пекар) [2, с. 65]. Ф. Ласаро Карретер виокремлює функцію інтерфіксів -an, -er у 
створенні виразного змісту аугментативних похідних boc-an-ada, cas-er-ón, got-er-ón [5, с. 21]. У структуру аугментативів 
інкорпоруються також інтерфікси -с, -ес / -z, -ez, напр.: mayor-z-ote, camion-z-ote, hombr-ez-ote, maricon-z-ón, cabron-z-ón.

Зазначимо, що поява інтерфікса у структурі лексеми сприяє максимальному нарощенню просодики слова. У контек-
сті статей: A bordo, su “pobrito padre” repartía bocadillos, de chorizo a los espectadores, allá por los Altos del Hipódromo (El 
País, 02.04.2007); Valga lo del enfermo, pobrecito; pero enmiéndese lo de los administradores (ABC, 29.01.2012) та ¡Revolución, 
revolución!, grita una voz femenina por el megáfono mientras un viejito sentado en el parque dice por lo “bajini”, dice “¡querrá 
decir “robolución”, usted!” (ABC, 19.02.2012); Recuerdo ahora a la viejecita de 99 años que afirmó ante el reverendo de su 



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 2(70), червень, 2018 р.

© Х. С. Лесько ISSN 2519-2558

122

parroquia no tener enemigos (El Mundo, 28.02.2010) демінутивні похідні pobrito / pobr-ec-ito (біднесенький), viejito / viej-ec-
ita (старенький / а) тотожні за значенням. Вони є семантичними дублетами, яким притаманні конотації жалю, співчуття. 
Синтезування інтерфікса -ec до основи лексем pobr-ec-ito та viej-ec-ita сприяє збільшенню складів до 4–ох та підсилює ви-
разність лексеми. Таким чином, на мовному рівні можна припустити, що наявність елемента -ec інтенсифікує конотативні 
ознаки, однак когнітивний контекст відкидає можливість смислової диференціації.

У масмедійному дискурсі крім структурної функції інтерфікси сприяють усуненню омонімічних конфліктів у процесах 
деривації, тобто запобіганню мовної плутанини при зіставленні однієї похідної з іншою. Інтерфікс вказує на розрізнення 
смислів, а його відсутність призвела б до семантичної контамінації: la col-ec-ita (капуста) / la col-ita (хвіст); la sed-ec-ita 
(резиденція) / la sed-ita (шовк); el pas-ito (крок) / el pas-ec-ito (дозвіл, прохід), cort-ito (короткий) / el cort-ec-ito (розріз), el 
hombr-ito (плече) / el hombr-ec-ito (чоловік), la bot-illa (чобіт) / el bot-ec-illo (банка), la paj-ita (солома) / el paj-ec-illo (паж). 
Напр.: Me miré asustado mis manos y tenía en un dedo un cortecito superficial, más bien me levanté un pellejito, me lo quité y 
quedó un arañazo (El Mundo, 05.03.2007); Habrá que ver si el Cartagena es capaz de postularse para el ascenso cuando llegue el 
momento, porque anda cortito de talento arriba (ABC, 08.09.2009). У випадку функції семантичної експліцитності лексеми (el 
plan-ec-ito (намір) / el plan-ito (проект) інтерфікс -с, -ес виконує роль фонеми, яка диференціює та розпізнає слова у мовному 
потоці. 

Ще одна функція інтерфіксів полягає у розширенні лексичної структури дериватів, що сприяє їх кращій ідентифікації. 
Односкладові лексеми, приєднуючи інтерфікс, отримують чотири граничні склади (el pan – pan-ec-ito, el sol – sol-ec-ito, la 
voz – voc-ec-ita / voz-arr-ón): Desde que Rosa López, conocida por su vozarrón, cantó «Sueña» en la gala UNICEF que emitió 
Canal Sur, sus seguidores (y los de Operación Triunfo) contuvieron el aliento, asustados (ABC, 10.12.2017); (…) entre el picnic 
de solecito y el botellón sin pasarse. El gentío va a la Feria del Libro como el que acude a la verbena (ABC, 05.06.2016).

Демінутивна / аугментативна лексика рельєфно представлена на структурному рівні та характеризується формуванням 
гетерогенних дериваційних ланцюжків. Здатність утворювати варіантні словофрми свідчить про ізоморфність похідних 
структур. Дериваційне моделювання предикатів зменшеності / збільшеності спричинене комунікативно-індивідуальними 
та регіонально-соціальними стратегічними преференціями, які обумовлюють вибір слів. Поряд з кількісним значенням, 
вони вказують на семантичну предметність, є формальними виразниками функції конкретизації або емоційного оцінювання 
ознак, якостей.

У суфіксальному словотворі статус інтерфіксів не завжди визначений. В описі цих компонентів ми зіштовхуємося з 
термінологічною непослідовністю у працях зі загального та романського мовознавства. Основною функцією інтерфіксів є 
структурна. Їхня поява спричиняє збільшення кількості складів та модифікацію наголосу, а разом з тим, є ознакою посилен-
ня виразності. Інтерфікси також виконують розпізнавальну функцію (paso– pasito (крок) / pase– pas(ec)ito (дозвіл, прохід). 
Їм не притаманна суфіксальна фіксація, оскільки від них не залежить категоріальна характеристика слова. В окремих ви-
падках вживання інтерфіксів є факультативним та відповідає парадигматичним принципам утворення похідних в іспанській 
мові.
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The article outlines peculiarities of teaching business writing to masters, as well as main business letter formats which differ in the 
degree of complexity, particularly the Block format, the Modified Block format, the Modified Semi-Block format, the Simplified format, the 
Hanging Intended format, and the Memo format. The use of a particular format of a business letter primarily depends on the purpose of 
correspondence. The article presents the results of the analysis of the structure of English-language business letters. The conducted com-
parative analysis of the data obtained from different sources has demonstrated that business letters can be divided into four main sections, 
namely the heading, the opening, the body, and the closing. These sections have been described in detail. In each section, certain essential 
(or required) and optional parts have been identified. The essential (or required) parts of a business letter include the letterhead or the typed 
heading, the date line, the inside address, the salutation, the message, the complimentary closing, the writer’s signature, and the writer’s 
identification. The optional parts are personal (or confidential) notation, the attention line, the subject line, the company signature, the 
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На сучасному етапі модернізація освітньої системи виступає провідним чинником соціально-культурного відтворення 
успішної життєдіяльності. З огляду на це, в системі освіти України важливо сформувати нову генерацію професіоналів, 
еліту суспільства. Щоб досягти таких результатів, необхідний строгий конкурсний відбір найкращих випускників бака-
лаврату. Невід’ємною складовою відбору є вільне володіння майбутніми магістрами іноземною мовою для спілкування в 
професійному середовищі, що, своєю чергою, забезпечує інтеграцію майбутніх фахівців у міжнародний інноваційний про-
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стір. Зміни засобів міжнародної комунікації зумовили необхідність підвищення рівня спеціалізованої іншомовної писемної 
комунікативної компетенції та забезпечення на цій основі конкурентної спроможності випускників. 

Проблемою ділового іншомовного писемного спілкування займались А. М. Бойко, Д. В. Бубнова, Н. М. Громова, 
Н. М. Максимчук, О. В. Пінська, Г. С. Скуратівська, О. А. Щербак. Дослідження підходів до навчання писемного спілку-
вання окреслено в розвідках низки зарубіжних науковців, зокрема, D. Brown, B. Burnette, M. Halliday, S. Harris, F. Hermanns, 
G. Кress, W. Rivers, J. Seglin, J. Swales, F. Talbot, С. Tribble. Разом із тим, незважаючи на результати дослідження вищезга-
даних науковців, питання навчання ділового писемного спілкування у ВНЗ досі залишається не вирішеним, а особливо в 
процесі навчання магістрів написанню бізнес-листів. 

Мета нашої статті полягає в ознайомленні з особливостями навчання написання магістрами бізнес-листів англійською 
мовою.

Діловий етикет є невід’ємним складником ділового професійного спілкування й бізнес-етики, яка сьогодні перебуває в 
Україні на стадії активного формування. Знання мовленнєвого етикету, правил і норм поведінки, вміння ними користувати-
ся є складниками змісту навчання ділового професійного спілкування. Необхідно стимулювати студентів-магістрів вільно 
й творчо проявляти мовленнєву активність, пояснити їм, що для порозуміння з діловим партнером важливими є не лише 
мовна коректність, а й уміння взаємодіяти. Адже письмо є найважчим для засвоєння видом мовленнєвої діяльності, саме 
навчання ділового писемного мовлення в найбільшій мірі відповідає як потребам, так і можливостям магістрантів.

Варто зазначити, що при навчанні ділового листування увагу студентів звертають головним чином на дотримання мов-
ного етикету писемного мовлення (більш формального, ніж етикет усного мовлення), що передбачає, по-перше, викорис-
тання мовленнєвих кліше й розмовних формул для висловлення комунікативних намірів, по-друге, дотримання правил ввіч-
ливості [1].

Ділове листування використовується на практичних заняттях як засіб навчання, що сприяє закріпленню лексико-грама-
тичного матеріалу, кліше, термінології та розвиває вміння студентів стисло, зрозуміло й послідовно викладати свої думки, 
побажання, вимоги тощо.

Формати ділових листів змінювалися й спрощувалися протягом тривалого часу (зокрема, з 1970-х). Нині виділяють шість 
видів форматів бізнес-листів (business letter formats): блок (the Block format); змінений блок (the Modified Block format); змі-
нений напівблок (the Modified Semi-Block format); спрощений формат (the Simplified format); формат із зворотним абзацним 
відступом (виступом) перших рядків (the Hanging Intended format); службова чи доповідна записка (the Memo format), див. 
докладніше [4, c. 15-22]. Деякі з них є досить простими, інші – складнішими.

Як зазначають дослідники, уніфікованих критеріїв, які би визначали доцільність уживання котрогось із форматів ді-
лових листів, не існує. Однак компанії зазвичай обирають певний формат і стиль, які рекомендують використовувати пра-
цівникам для кореспонденції [2, c. 73]. Щобільше, вибір формату листа також залежить від мети листування й адресата. 
Незалежно від формату листа, який обирає автор, потрібно дотримуватися кількох загальних правил. Виокремлюють три 
ключові принципи в написанні бізнес-листів, а саме: 1) ділові листи служать одній меті – вони передають інформацію; 2) бе-
ручи до уваги всі можливі витрати, бізнес-листи виявляються досить дорогими, тому вони повинні бути рентабельними; 
3) листи функціонують як тривалі письмові докази, свідчення [4, c. 1]. Отже, їх важливо реєструвати й зберігати.

Основні відмінності між форматами й стилями бізнес-листів пов’язані насамперед із розміщенням і включенням чи 
невключенням різних його частин. Елементи документа розташовують у відповідній послідовності, аби лист був змістов-
ний і цілі повідомлення були досягнуті. Варто зауважити, що єдиного підходу до визначення кількості елементів ділового 
листа немає, див. докладніше [2; 4; 5; 9]. Однак при написанні бізнес-листів необхідно зважати на предмет, або тему, по-
відомлення (the subject), яку треба окреслити якомога конкретніше; аудиторію, тобто адресата, (the audience), яких може 
бути кілька; мету повідомлення (the purpose), яка повинна бути чітко сформульована; стиль і структурування листа (the 
style / organization), що передбачає ретельне його планування й використання відповідних мовних одиниць [4, c. 2-6].

У структурі бізнес-листів прийнято виділяти чотири основні частини, або секції (sections): 1) заголовок, або заголовну 
частину, (the heading); 2) вступ, або вступну частину, (the opening); 3) основну, або головну, частину (the body); 4) заключ-
ну частину (the closing). Кожна з них містить основні (обов’язкові) й необов’язкові елементи, або складові, (essential and 
optional parts) [2, c. 73], (required and optional parts) [4, c. 9]. Розгляньмо кожну секцію більш докладно.

Заголовок, або заголовна частина, (the heading) включає два обов’язкові елементи, які є особливо важливими для ре-
єстрування та зберігання документів. [2, c. 74]. По-перше, друковану шапку (the letterhead), приміром, як на фірмовому 
бланку, в якій зазвичай подано назву, адресу, телефон і електронну пошту компанії, рідше – імена керівників чи слоган, для 
прикладу:

Italics Unlimited
231 W. 40th Street ● Camden, NJ 08618 ● (623) 555-2678

Дослідники зазначають, що друковану шапку (the letterhead) використовують більшість фірм [4, c. 10, 17]. 
Компонування та дизайн друкованої шапки може свідчити про престиж і формувати позитивний загальний імідж фірми. 

Варто звернути увагу й на те, що інколи, замість друкованої шапки (the letterhead), передусім в особистих бізнес-листах ви-
користовують звичайний друкований заголовок (the typed heading). Своєю чергою, цей елемент включає адресу, дату та ім’я 
адресанта, див. докладніше [2, c. 75].

По-друге, рядок дати (the date line), що є суттєвою інформацією як для адресата, так і для адресанта. Загальноприй-
нятою нормою оформлення дати у Великій Британії (зокрема, й у більшості європейських країнах) є день / місяць / рік 
(приміром, 15 March 2018); в США найбільш уживаним форматом є місяць / день / рік (наприклад, March 15, 2018), див. [4, 
c. 10; 7, c. 83]. Зауважмо, що написання цифр замість місяця є недопустимим. День завжди необхідно позначати кількісним 
числівником, при цьому не використовуючи –st, –nd чи –th, як для порядкових числівників [5, c. 16].

Заголовна частина може містити один необов’язковий елемент – позначку про те, що лист має конфіденційний харак-
тер (personal or confidential notation [9, c. 140] або note [5, c. 17]). Позначка «CONFIDENTIAL» означає, що повідомлення 
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має право читати лише та особа, якій безпосередньо адресовано ялист. Аби забезпечити конфіденційність бізнес-повідо-
млення, варто також зазначити примітку «CONFIDENTIAL» на конверті [4, c. 10]. У листі цю примітку зазвичай подають 
під рядком дати зліва й друкують двома способами: а) великими літерами; б) з великої літери й підкреслюють. Наприклад: 
а) PERSONAL чи CONFIDENTIAL; б) Personal чи Confidential [2, c. 75]. Крім того, цю позначку можна подавати з великої 
літери без підкреслення: Personal [5, c. 18].

Наступною секцією бізнес-листів є вступ, або вступна частина, (the opening), що може складатися з двох чи трьох еле-
ментів. Вступ насамперед служить для того, аби скерувати лист (приміром, до певної особи, відділу чи фірми загалом) і 
привітатися з адресатом, а також для встановлення необхідного ввічливого тону повідомлення [2, c. 75-76]. 

Обов’язковою складовою вступної частини є адресат (the inside address), тобто всі необхідні дані про одержувача бізнес-
листа. [4, c. 10]. Загалом цей елемент можна представити формулою: шанобливе звертання (the courtesy title) + ім’я адресата 
(the name of the addressee) + посада адресата (the addressee’s job title) (якщо відомо) + назва компанії адресата (the addressee’s 
company name) + номер і назва вулиці (the street address) + назва міста (the city) + назва штату чи іншої адміністративно-те-
риторіальної одиниці (the state) + поштовий індекс (ZIP Code number). 

Якщо адресант не знає відповідного шанобливого звертання (the courtesy title) до жінки-адресата, необхідно вжити Ms., 
приміром: Ms. Nancy Simons. У випадку, коли ім’я (the person’s name) і посада (the professional title) адресата достатньо ко-
роткі, їх зазвичай розділяють комою й пишуть разом у першому рядку, для прикладу: 

Mr. Robert Miles, Treasurer [5, c. 18-19]. 
Дослідники зауважують, що шанобливе звертання (the courtesy title) на зразок Mr., Mrs. чи Ms. завжди передує ім’ю 

адресата, за винятком M.D. та деяких інших абревіатур на кшталт Jr. чи Sr. [5, c. 21], [2, c. 75-76], приміром:

Ms. Miriam E. Deem, Chairperson або
Business Education Department 
Riddner High School
981 West Wisconsin Avenue 
Milwaukee, Wisconsin 53203

 Amanda P. Rodriguez, M.D.
 (or Dr. Amanda P. Rodriguez)
 6002 Exchange Avenue
 Albuquerque, New Mexico 87101

Відповідно до специфіки повідомлення, вступна частина ділових листів може містити примітку, яка вказує на те, що лист 
призначено конкретному одержувачу, приміром, певній особі чи котромусь із відділів, а не компанії загалом (the attention 
line) [3]. Ця позначка розташована після даних адресата (the inside address) перед вступним звертанням (the salutation) і може 
бути подана в двох форматах: а) великими літерами; б) усі слова підкреслені та з великої літери. Наприклад: 

а) ATTENTION MS. CARRIE J. ADLER; 
б) Attention Ms. C. J. Adler чи Attention General Manager [2, c. 77]. 
Крім того, примітку «ATTENTION» використовують тоді, коли автор повідомлення не знає імені особи-адресата (the 

name of the addressee) або не впевнений у виборі правильної форми звертання (the courtesy title). Цю примітку можна також 
подавати за таким стандартом: 

Attention: Head of Accounting [4, c. 11].
Отже, два елементи вступної частини, описані вище, покликані безпосередньо скеровувати лист адресату.
Вступне звертання, або вітання, (the salutation) також функціонує як обов’язковий елемент вступу бізнес-листів [2, c. 77]. 

Вступне звертання використовують у всіх форматах ділових листів, за винятком спрощеного формату (the Simplified format) 
і службових чи доповідних записок (the Memo format) [4, c. 11]. Існує кілька можливих формул вступних звертань, які 
різняться за тоном і ступенем формальності, серед них Dear Dominica, Dear Terry Lucas (ім’я й прізвище варто вживати у 
звертанні, коли ім’я адресата не вказує на його стать), Dear Mr. Traut, Dear Messrs. Chambers and Traut, Gentlemen, Ladies 
and Gentlemen, Dear Madam, Dear Sir, Dear Mesdames or Sirs, Sirs, Dear Personnel Director (не містить посилання на стать), 
Shipping Agents, To Whom It May Concern (цю формулу слід використовувати винятково в крайньому разі), див. докладні-
ше [2, c. 77-78; 4, c. 11-12; 5, c. 19; 7, c. 126-127].

Формулу звертання Ladies and Gentlemen рекомендують використовувати у випадку, коли відправник не знає імені одер-
жувача [2, c. 78]. Назви наукових ступенів, учених чи інших професійних звань (professional or academic titles), які позна-
чають ступінь кваліфікації в певній галузі, наприклад, Dr., мають перевагу над формами шанобливого звертання (courtesy 
titles) як для чоловіків, так і для жінок [5, c. 21].

Основна, або головна, частина бізнес-листів (the body) є найважливішою змістовно як для автора, так і для одержувача 
повідомлення. Ця секція включає один або два елементи. По-перше, основна частина може містити посилання на зміст 
листа, яке окреслює тему повідомлення й наміри автора (the subject line) [4, c. 12]. Цей елемент доцільно використовувати 
тоді, коли в листі висвітлено лише одну тему [5, c. 22]. Рядок теми бізнес-листа розміщують безпосередньо під вступним 
звертанням (the salutation) і подають двома способами: а) великими літерами; б) усі слова підкреслені та з великої літери. 
Слово Subject може бути опущено, проте якщо воно використовується, то після нього ставлять двокрапку. Для прикладу: 

а) SUBJECT: ANNUAL STOCKHOLDERS’ MEETING; 
б) Subject: Annual Stockholders’ Meeting [2, c. 78].
Зауважмо, що у випадку друкування рядка теми великими літерами, ніколи не використовують підкреслення. Крім того, 

цей елемент можна подавати у форматі, коли кожне слово починають з великої літери без підкреслення:
Subject: Proposed Distribution Arrangement [5, c. 22].
По-друге, основна частина обов’язково містить власне повідомлення (the message). Існують різні підходи щодо допусти-

мого обсягу повідомлення ділових листів [4; 5; 9], однак, як зазначають дослідники, ця складова має містити щонайменше 
два абзаци [2, c. 78]. Абзаци ділових листів не повинні бути надто довгими. Існує певна логічна послідовність у викладі 
думок у кожному абзаці повідомлення, зокрема, у першому й заключному абзацах див. докладніше [5, c. 22-23]. Така орга-
нізація бізнес-повідомлення полегшує сприйняття написаного читачем, адже кожен абзац (низка речень) розкриває певну 
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тему. Фахівці наголошують, що для зручності читача структуру листа дедалі частіше окреслюють за допомогою заголовків 
перед абзацами [7, c. 69]. 

Варто звернути увагу на те, що інколи автори ділових листів ненавмисно або зумисно не подають додаткову інформа-
цію в тексті повідомлення. Тоді автор включає постскриптум (the postscript). Незважаючи на те, що постскриптум завжди 
розміщують у заключній частині ділових листів, він функціонує як елемент основної частини [2, c. 81]. Постскриптум ви-
користовують для того, щоб привернути увагу отримувача до важливих питань чи спеціальних пропозицій для клієнтів, а 
також мотивувати читача, спонукаючи до виконання дій чи розгляду певних проблем [4, c. 13; 5, c. 28]. Постскриптум досить 
часто трапляється в різних видах рекламних листів (sales letters, promotional letters) і в особистих листах (personal letters).

Заключна частина бізнес-листів (the closing) може складатися з трьох або чотирьох елементів. Важливу роль у цій секції 
відіграє заключна фраза ввічливості (the complimentary close [4, c. 12; 5, c. 24-25] або the complimentary closing [2, c. 78-79]), 
що, як і вступне звертання (the salutation), варіюється за тоном і ступенем формальності від досить офіційних (на зразок 
Yours very truly, Very sincerely yours, Very cordially yours, Respectfully yours) до менш офіційних (на кшталт Cordially, Sincerely 
yours, Best regards, Kindest regards, As ever).

Необов’язковим елементом заключної частини є назва компанії (the company signature [2, c. 79] або the business name [5, 
c. 25]). Деякі організації включають цей рядок для того, щоб підкреслити, що певна фірма, а не окрема особа, юридично 
надсилає лист. Назву компанії зазвичай друкують великими літерами під заключною фразою ввічливості (the complimentary 
closing) [2, c. 79], для прикладу:

Sincerely yours,
THE GREEN ISLAND COMPANY
Підпис (the writer’s signature) та ідентифікація автора листа (the writer’s identification) функціонують як обов’язкові еле-

менти заключної частини. Адресант підписує лист вручну, див. [5, c. 25]. Його ідентифікацію, тобто ім’я, посаду та / або 
відділ, розташовують у наступному рядку. Іноді подають лише посаду й відділ, у якому працює автор листа [2, c. 79]. Для 
прикладу:

Laura C. Angelis, General Manager або Assistant Manager
 Service Department

Якщо в друкованій шапці (the letterhead) вже вказані посада адресанта (the letter writer’s business title) і назва компанії 
(the business name), ці дані зазвичай можуть бути пропущені в заключній частині (the signature block) [5, c. 25].

Ім’я автора може також бути додано після заключної частини бізнес-листів у вигляді ініціалів (the reference initials). У 
такому випадку спочатку подають ініціали автора (the writer’s / the sender’s initials), а потім ініціали того, хто надрукував 
лист (the typist’s initials), див. [4, c. 13]. Трапляються випадки, коли в написанні листа беруть участь три особи. Тоді подавати 
ініціали рекомендують у кількох форматах. Для прикладу: послідовність ініціалів MN:JS:ms вказує на те, що особа MN під-
писала лист (the signer’s initials), особа JS продиктувала лист (the dictator’s initials), особа ms надрукувала лист (the typist’s 
initials) [5, c. 26-27]; ініціали FCB/crn/laj означають, що FCB – це особа, яка підписала лист; crn – особа, що продиктувала 
лист; laj – особа, що надрукувала його [2, c. 80].

Крім того, бізнес-листи можуть містити різні види приміток, які вказують на наявність певного вкладення чи додатку 
(the enclosure notation), на використання спеціальних поштових послуг на зразок рекомендованої кореспонденції (the mailing 
notation), на відсилання копії листа ще одному адресату (the carbon copy notation) тощо, див. [2, c. 80-81; 4, c. 13; 5, c. 27-28].

Отже, вища освіта виконує ключову функцію у формуванні сучасної людини, її інтелектуального та духовного потен-
ціалу, а також у професійній підготовці майбутнього фахівця. Адже важливими є не тільки знання мови, але й внутрішня 
культура, форма спілкування, етикет. Виокремлюють шість форматів бізнес-листів, які різняться за ступенем складності. 
Використання певного формату ділового листа насамперед зумовлене метою листування. Існують різні підходи щодо кіль-
кості елементів бізнес-листів. Зазвичай у структурі ділових листів виділяють чотири основні частини, кожна з яких містить 
обов’язкові й необов’язкові складові. 

Перспективи подальших досліджень убачаємо, по-перше, у докладнішому аналізі структури в різних форматах бізнес-
листів; по-друге, у виявленні основних етапів у плануванні ділових листів.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ОБРАЗУ КОХАНОЇ В ІНТИМНІЙ ЛІРИЦІ ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ

У статті аналізується поезія Григорія Чупринки, де було розглянуто образ коханої жінки ліричного героя. Відтворено пор-
трет героїні; розкрито символіку її асоціативних образів, основні риси характеру. Визначено для поетичної практики автора 
засоби творення художнього образу, а також його стильові особливості в любовній ліриці. 

Ключові слова: інтимна лірика, образ коханої жінки, портрет, образ-символ, любов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБРАЗУ ЛЮБИМОЙ  
В ИНТИМНОЙ ЛИРИКЕ ГРИГОРИЯ ЧУПРИНКИ

В статье анализируется поэзия Григория Чупринки, где были рассмотрены образ любимой женщины лирического героя. Вос-
произведен портрет героини; раскрыто символику ее ассоциативных образов, основные черты характера. Определены для поэ-
тической практики автора средства создания художественного образа, а также его стилевые особенности в любовной лирике.

Ключевые слова: интимная лирика, образ любимой женщины, портрет, образ-символ, любовь.
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FEATURES OF THE IMAGE OF COHANA IN IMMEDIATE LYRICS GRIGORIA CHUPRYNKI

The article analyzes the poetry of Grigoria Chuprinky, where the image of the beloved woman of the lyrical hero was considered. With 
insufficient study of the love lyrics of Grigoria Chuprinky, it can be argued that the theme of love occupied an important place in the work 
of the artist.

In the poetry, the author does not depict the physical image of the woman himself, but her presence is quite tangible, and thanks to the 
caressful words, we feel the sincerity and tenderness of the feelings of a lover. Poetry is permeated with the motive of cleansing from sin as a 
«sacred love» of a beloved, and love acts as the only feeling that is able to atone for all the sins of the earth. In order to reveal the image of a 
beloved author as much as possible, and to the musicality of poetry, through the combination of assonances and alliterations, he forms the 
elegiac mood of the poem. In the manner of his beloved, Chuprinka combined the best features: she is beautiful, her character is changing, 
and in addition she hopes to realize a cherished dream. However, the image of a woman is quite contrasted and ambiguous: she is able to 
heal the mental wounds of her husband, while, at the same time, she may mortally strike his eyes with her eyes.

The author is using the contrast: creates a portrait of a woman from the inside, based on the psychological depth and mystery of her 
inner world.

A portrait of a heroine is restored; the symbols of its associative images, the main features of the character are revealed. The poetic 
practice of the author of the means of creating an artistic image, as well as his stylistic features in love poetry, is determined.

Key words: intimate lyrics, image of a beloved woman, portrait, image-symbol, love.

Творчість Григорія Аврамовича Чупринки на сьогодні залишається майже не дослідженою. Про його доробки почали 
говорити лише у кiнцi ХХ століття, хоча своєрідний талант помітили його сучасники вже у тридцяті роки. 

Перші ґрунтовні статті про митця розробив літературознавець Микола Жулинський, який став автором й укладачем його 
першої поетичної добiрки, що видана в Україні [5, с. 5–32]. У працях С. Єфремов [2, с. 587–589] досліджено надзвичайну 
музичність поезії Г. Чупринки; М. Зеров [3, с. 238–246] і О. Білецький [1, с. 27–29] та інші у лiтературно-критичних розвід-
ках дали об’єктивну оцінку творчому доробку поета. О. Камінчук [4, с. 255–276] досліджувала творчу манеру Г. Чупринки. 
Протягом останніх десятиліть багатьма молодими науковцями (Л. Голомб, І. Лонська, Н. Осьмак, З. Суходуб, Р. Камберова 
й ін.) було написано ряд статей про життя та творчість поета, але це такі статті, у яких охоплені лише окремі сторінки біо-
графії автора, окремі аспекти поетичної мови та особливості стилю. Можу впевнено сказати, що любовна лірика митця 
залишається на сьогодні майже недослідженою, бо вивчалися лише моменти його життя чи творчості.

Мета нашої статті – на матеріалі поезій проаналізувати художні особливості образу коханої жінки ліричного героя. 
При недостатньому вивченні любовної лірики Григорія Чупринки, можна стверджувати, що тема кохання займала важ-

ливе місце у творчості митця. У поезії «Біла квітка» міфічний образ феї оживає, але ця фея живе лише в «саду-раю» лі-
ричного героя. У вірші ми не бачимо самої жінки, але її присутність досить відчутна. Пестливі слова свідчать про щирість 
і ніжність почуттів закоханого. Сема квітка не лише символізує почуття ліричного героя, вона є частиною життя чоловіка, 
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для якого загибель «квітоньки-краси» стане одночасно і його власною смертю (мотив вагомості кохання для життя людини): 
Тільки ж квітонька-краса 
Зломить болісно стеблинку, – 
В ту годину Смерть-Коса 
Мене скосить, мов рослинку [5, с. 275]. 
Образ Смерті-Коси є традиційним символом загибелі тіла, але у поезії згадка про смерть викликає не жах, не страх, а 

швидше жалість і співчуття. 
У поезії «В смертельну мить прийди до мене» образ коханої постає святим та небесним. Ліричний герой закликає 

кохану прийти до нього в останні хвилини його життя, щоб покидаючи цей світ, він міг забрати з собою на небо її світлий 
образ. Обличчя жінки в той час сіяє красою, саме про ясність образу нам вказують згадки у поезії про рай і небо: 

Твоє лице і пишні коси
Я в дивні блиски уберу; 
В твоїх вінках заграють роси 
І переможуть райську гру…
Святую вроду молодую 
Оддам я світлим небесам;
Я путь для тебе приготую, 
Як тихо, тихо зникну сам [5, с. 284]. 
У вірші звучить мотив очищення від гріхів «святою вродою» коханої, a любов виступає тим єдиним почуттям, що здатне 

спокутувати всі земні гріхи: 
Там, в небі, зникне та година, 
В яку розбились ми у млі; 
Я покажу, що мить єдина 
 Окупить всі гріхи землі [5, с. 284]. 
На думку ліричного героя, жінці з такою вродою місце тільки в ідеальному світі – на небі, серед зірок. 
Композиційний прийом обрамлення підсилює думку про значущість образу коханої. Поезія «Привид» – це спогад про 

колишнє кохання. У вірші звучить мотив туги від розлуки з жаданою жінкою. Згадки про неї зворушують закоханого лірич-
ного героя, торкають струни його закоханого серця, a воно є символічним джерелом і центром почуттів і переживань. Ро-
мантичний образ струн серця – це метафора його найтонших і найчутливіших емоційних рецепторів, які болісно реагують 
на кожен нюанс почуттів: 

Співом ніжним, 
Дивовижним 
Ти збудила море мук. 
Дзвонять, плачуть, б’ються струни, 
Ллються збуджені буруни 
В переливний дивний гук [5, с. 298]. 
З розлукою ліричний герой утратив «щось рідне, щось своє». Обраниця-красуня завжди в думках чоловіка, навіть буду-

чи у вимушеній розлуці ніщо не може замінити втрачений ідеал. 
Музичність поезії, створена поєднанням асонансів ([у], [о]) та алітерацій (свистячий [с], шиплячі [ж], [ш]), формує еле-

гійний, меланхолійний настрій вірша – з нотками туги і ностальгії, a також з відчуттям сумного щастя: 
Про колишнє, про минуле 
Ніжно виллє серце чуле 
Пісню-тугу, пісню-жаль; 
Кров’ю серця в час розпуки 
Я спишу чудові згуки 
На сумну свою скрижаль [5, с. 298]. 
З низкою метафоричних образних асоціацій виписаний і образ коханої в поезії «Надія». У жіночій красі «сплелися всі 

мотиви»: найнесподіваніші поєднання фрагментів пейзажу, казкових і біблійних образів з асоційованими почуттями, які 
формують складний та багатогранний психологічно-емоційний портрет жінки: 

Як сплелися всі мотиви 
В красоті твоїй: 
Там десь б’ються рідні співи,
Там і квіти, 
Там і сльози, 
І привіти, 
І погрози, 
Там приливи і одливи 
Невмираючих надій [5, с. 366]. 
Кохану в поезії Г. Чупринка змальовує з найкращими рисами: вона красива, характер має мінливий, а крім того вона спо-

дівається на здійснення найзаповітної мрії. Проте образ жінки є досить контрастним і неоднозначним: вона, з одного боку, 
здатна зцілити душевні рани чоловіка, a з іншого боку, може і смертельно його вразити своїм поглядом, випалюючи серце і 
доливаючи туди отрути: 

Тільки в рай твій я загляну, 
Засміюся сам, 
Сам журитись перестану, 
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Сам радію 
 І вбачаю 
Світлу мрію, 
Фею з раю, 
Що загоїть може рану, 
Як нечуваний бальзам. 
Знов ти душу зором раниш, 
Знов огнем печеш, 
Знов ти хворе серце маниш; 
Дух виводиш, тільки глянеш –
І отруту в серце ллєш [5, с. 367]. 
Заключним акордом поезії звучить мотив усеперемагаючої сили любові, яка ніби окрилює закоханого і надає йому сили 

своїми крильми закрити обраницю від життєвих бур: 
Десь море бушує, десь хмари чорніють.
Гаями летить бурелом, 
А тут мої крила голубоньку гріють 
З розбитим крилом [5, с. 376]. 
Отже, образ коханої – центральна постать інтимної лірики Г. Чупринки. Кохана у поезії виступає то в образі прекрасної 

троянди, то в образі чарівної феї з раю, то в образі «голубки-ясноглядки», а то може виступати і у образі мари (мани), янгола 
і богині. Зовнішність дівчини зображено не чітко, хоча героїня постає втіленням жіночої краси. 

У змалюванні образу коханої автор використовує прийом контрасту: створює портрет жінки зсередини, відштовхуючись 
від психологічної глибини й таємничості її внутрішнього світу. Характер у головної героїні по-жіночому складний: вона 
кохає, ніжна, чутлива, з чистою душею і співочим добрим серцем (є натяки на її святість), навмисно грайлива, коли мова 
заходить про кохання, проте інколи, навпаки, безпристрасна, холодна і безжальна до закоханого чоловіка. Вона є для лірич-
ного героя і світлим щастям, і «загубленим раєм», і «втраченою святинею».
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ВИКОРИСТАННЯ ВЕРБАЛЬНОГО СУГЕСТИВНОГО ВПЛИВУ В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

У статті проаналізовано особливості вербального сугестивного впливу судових промов. Досліджено використання мето-
дів маніпулювання (перекручування, приховування, способи подання інформації) та прийомів «неформальної логіки», сугестивний 
вплив яких реалізується через вживання відповідних мовних засобів. Визначено лексичні та синтаксичні конструкції, за допомогою 
яких здійснюється маніпулятивний вплив на учасників комунікативного процесу. 

Ключові слова: комунікація, маніпуляція, полеміка, логічні прийоми, риторичні техніки, сугестія.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРБАЛЬНОГО СУГГЕСТИВНОГО ВЛИЯНИЯ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

В статье проанализированы особенности вербального суггестивного влияния судебных речей. Исследовано использование 
методов манипулирования (искажение, сокрытие, способы представления информации) и приемов «неформальной логики», сугге-
стивное влияние которых реализуется через использование соответствующих лингвистических средств. Определены лексические 
и синтаксические конструкции с помощью которых осуществляется манипулятивное воздействие на участников коммуникатив-
ного процесса.

Ключевые слова: коммуникация, манипуляция, полемика, логические приемы, риторические техники, суггестия.
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USE OF VERBAL SUGGESTIVE INFLUENCE IN LEGAL PRACTICE

In the article it is analysed peculiarities of verbal suggestive influence in legal practice, in particular during the proclamation of court 
speeches. It is considered the use of methods of manipulation (distortion, concealment, ways of presenting information) and methods of 
«informal logic», the suggestive effect of which is realized through the use of appropriate linguistic means. The lexical and syntactic con-
structions with the help of which manipulative influence on the participants of the communicative process is carried out are also determined.

It ismentioned that in the process of communicative influence during the proclamation of court speeches there is an integration of logi-
cal, rhetorical and psychological methods which enhances the combination of rational and emotional load of verbal complexes and allows 
obtaining the desired suggestive effect. Involved in this process are all the levels of linguistic suggestion: phonological, nominative, semantic, 
syntactical and logical, contextual and notional, formal and symbolic. The effectiveness of suggestive influence also depends on the socio and 
cultural space that acts as a psychosemantic complex of individual and collective consciousness. The presence of certain internal recipient’s 
settings based on universal behavioural laws promotes priori, extra rational assimilation of external suggestively marked designs. The lack 
of critical perception while suggestingimposes specific requirements to the participants of the communicative process: authority, prestige, the 
suggester’squalification andthe recipient’s mental state, the level of his intellectual, emotional and volitional development and experience.

It is proved that the basic principles of legal polemics are logical methods in combination with psychological, neurophysiological, so-
cial and linguistic constants. The use of appropriate lexical and syntactic structures during the proclamation of a judicial speech allows to 
effect manipulative, in particular, suggestive influence on the participants of the litigation due to the natural intentionality of the language.

Key words: communication, manipulation, debate, logical methods, rhetorical techniques, suggestion.

В часи глобалізаційних та інтеграційних перетворень сучасна особистість у процесі комунікативної діяльності доволі 
часто стає об’єктом маніпуляцій, при цьому не визнаючи згубного сугестивного впливу на свою свідомість та не розуміючи 
його масштабів. Однак, поширення цього явища вражає своєю всеохопністю, що поступово набуває загрозливого характеру, 
призводить до деструктивних зрушень у економіко-політичних устроях країн, змінює усталену систему морально-ціннісних 
установок людської спільноти, порушуючи традиційні моделі поведінки та співіснування. Сьогодні маємо нагальну потребу 
щодо прогнозування подальшого розвитку цих процесів. З метою запобігання негативним соціальним наслідкам такого 
прихованого впливу на психологію мас актуальним є вивчення та детальний аналіз лінгвістичної сугестії як складової ком-
поненти процесу маніпуляції. Вийшовши далеко за межі мовознавчої науки, ці питання постають як основа для вирішення 
актуальних проблем у різних галузях знань, зокрема, пов’язаних з процесами управління та адміністрування, формування 
громадської думки, прогнозування поведінки мас, ділової комунікації та юридичної практики. Використання маніпулятив-
них технік саме у юриспруденції на різних етапах здійснення правосуддя є не чим іншим як порушенням прав людини на 
свободу волі та інтелектуальну незалежність. 

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю здійснення лінгвістичного аналізу сугестивного впливу, що реа-
лізується у процесі судочинства. Метою роботи є дослідження вербальних засобів, що у поєднанні з логічними прийомами 
дозволяють чинити маніпулятивний вплив під час проголошення судової промови. 
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Зважаючи на соціально значущий вплив сугестії на масову свідомість, значна увага науковцями приділяється вивченню 
особливостей психічних процесів, пов’язаних зі сприйняттям, передаванням інформації носіями сугестивного впливу та 
управління цими процесами (Л. Грімак, Д. Дубровський, А. Слободяник, Е. Феїзов). Фізіологічні механізми навіювання 
висвітлені в працях І. Сєченова, І. Павлова, В. Бехтерєва [1]. Психоаналітичний підхід щодо вивчення феномену сугес-
тії, як фізіологічного явища, що виникає на глибинному підсвідомому рівні, представлений у працях К. Юнга, З. Фрейда. 
Особливості сугестивних процесів як засобу реалізації прагматичних маніпулятивних намірів, зокрема, приховані способи 
впливу на маси, причини цього явища, що вражає свідомість людей, досліджено в роботах Є. Доценка, К. Каландарової, 
С. Кара-Мурзи, Д. Райгородського, І. Черепанової та інших. Окремі аспекти специфіки мовного впливу у комунікативній 
діяльності, інформаційного обміну, психолінгвістичні, прагмалінгвістичні явища, дискурс-аналіз, використання нейролінг-
вістичного програмування, піару, висвітлено в працях А. Баранова, Б. Грушина, А. Журавльова, Л. Ільницької [3], В. Матві-
єнка, Й. Містрика, Ю. Пирогової, Б. Поршнєва [8], Р. Мшвідобадзе [7]. Незважаючи на доволі значну кількість дослідників 
цього питання, переважна більшість праць присвячена аналізу психофізіологічних процесів, що спричиняють це явище, та 
особливостей впливу сугестії на масову свідомість. Багатоаспектність вивчення цього соціозначущого питання свідчить про 
необхідність інтегрованого підходу до аналізу маніпулятивних технік у процесі ділової комунікації, зокрема, у юридичній 
діяльності. Потребує детальної розробки питання інтерпретації особливостей мовного сугестивного впливу у судочинстві. 
Становлення інституту присяжних в Україні актуалізує розробку методологічної бази для вивчення лінгвістичних аспектів 
реалізації сугестивних процесів, що дозволить надати наукове обґрунтування щодо визначення способів зменшення рівня 
впливу емоційності та співчутливості присяжних на процес винесення рішення. Загальнонаукове значення дослідження 
полягає у визначенні сугестивних характеристик мовного впливу, що використовуються з метою маніпулювання під час 
проголошення судових промов, та в уніфікації універсальних форм впливових ефектів. 

Спроби впливати на підсвідоме, управляти поведінкою інших призвели до появи сугестивної лінгвістики. Сугестія (лат. 
suggestio) – вплив на психіку людини за допомогою використання вербальних і невербальних засобів з метою впровадження 
в підсвідомість певних установок та програм, що мають здебільшого маніпулятивну мету (спонукання до дії) або отриман-
ня лікувального ефекту (зміна психологічного/психічного стану). У клінічній психології прояви сугестії класифікують як 
своєрідні способи впливу, що ґрунтуються на некритичному сприйнятті людиною отримуваної інформації, прийняття її 
без будь-якого логічного аналізу, оцінки, усвідомлення змісту [5], іноді трактуються як гіпнотичне чи постгіпнотичне на-
віювання. Природа цього явища, на думку Бехтерєва В.М., передбачає введення особи в психологічний стан, пов’язаний зі 
зниженням свідомості при сприйнятті навіяного змісту. Сутнісною основою цього процесу є вплив на відчуття, що дозволяє 
проникнути у внутрішній світ реципієнта без критики, обмірковування почутого. Явища навіювання та самонавіювання 
складаються в асиміляції думок, взагалі будь-яких ідей, допущених без мотиву і випадково [15]. Отже, сугестивний вплив 
відбувається шляхом дії на підсвідомість людини поза рамками раціонального сприйняття та мислення, що дозволяє ство-
рювати відповідну модель світосприйняття та життєдіяльності реципієнта, спонукає до певних поведінкових реакцій. Ме-
тою такого впливу є «утворення нових викривлень, що обмежують діапазон вибору для свідомості реципієнта, таким чином 
сугестуючи певний тип поведінки» [9]. 

Маніпуляція виступає як соціальне явище, когнітивний феномен, що сприяє зміні ментальних уявлень реципієнтів. 
Ідентифікаційними характеристиками цього процесу є психологічні, нейрофізіологічні, соціальні, лінгвістичні та власне 
екстралінгвальні константи [6]. Засобом реалізації маніплятивних інтенцій є мова та створювані нею аудіо-візуальні об-
рази. Вербальний сугестивний вплив – це дискурсивно-семіотичний феномен, використання мови з метою налагодження та 
підтримки психоемоційного зв’язку, приєднання до реальності суб’єкта, утилізації свідомості та отримання доступу до не-
свідомого [3, с.128]. Цей вплив реалізується через застосування різних лінгвістичних прийомів, зокрема, зміни значеннєвих 
та номінативних структур, оціночних понять тощо.

Маніпуляції – навмисні помилки, що ґрунтуються на порушенні правил коректної аргументації в процесі міркування. 
Саме це і є основною технікою при здійсненні обманних комунікативних операцій, сугестивний вплив яких реалізується 
через судження та умовиводи, що завдяки використанню певних мовних одиниць, фігур та тропів набувають відповідного 
сенсу у висловлюваннях та текстах. Методами маніпулювання є перекручування, приховування та використання певних 
способів подання інформації [11]. Перекручування, викривлення інформації може мати різні варіанти (підміна понять та 
родо-видових ознак, зміщення в семантичному полі, поява нового, підтасовування фактів, подання недостовірних, недо-
ведених, недостатніх даних) та обсяги (від відвертої неправди до часткових деформацій, незначних вкраплень викривлених 
даних). Приховування інформації виявляється як замовчування, часткове або диференційоване подання матеріалу. Таким 
чином, від істинності тез та їх інформаційної змістовності, кількісних і якісних характеристик, деталізації та логіки викладу 
залежить ефект навіювання чи переконання. Способи подання інформації є різними й саме від них залежить рівень і обсяг 
сприйнятого змісту. Варіантами можуть бути: подання інформації в необробленому та несистематизованому вигляді, що 
сприяє ускладненню пошуку потрібних даних; перестановка та подання інформації невеликими порціями, що не дозволяє 
скористатися нею повною мірою; особливе компонування тем, що наштовхує реципієнта на певні висновки; вибір такого 
моменту подання інформації, що дозволить приховати вплив.

Основою у техніці маніпулятивного впливу, що використовується для створення деструктивного впливу на свідомість і 
підсвідомість реципієнта у судових промовах [12], є прийоми «неформальної логіки» [14], сугестивний вплив яких реалізу-
ється/посилюється вживанням відповідних лексичних засобів та синтаксичних конструкцій:

– використання припущення про негативні наслідки в подальшому: вживання епітетів з емоційно-негативним забарв-
ленням, що мають оціночне забарвлення: «соціально-небезпечне діяння», «безконтрольний процес», «скажені, сліпі, буйні 
ревнощі», «безмірні страждання»; порівнянь, метафор, приказок: «гірка правда», «слизька доріжка», «темна справа»; 
уживання культурно-символічного матеріалу: «драма, створена найгеніальнішим драматургом – життям», «священним 
є життя»;

– активне втручання в сферу понятійного апарату: розмивання й підміна понять; маніпуляції з модусами міркування; 
зміна модальних наголосів; використання перефразовування; узагальнених і абстрактних слів; оцінної лексики, що відо-
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бражає лише загальні ознаки понять і явищ та не є визначеною в теорії права: «Немає жахливішого злочину», «Немає серед 
наших людей…», «особлива жорстокість», «злочинні задуми», «злісне хуліганство», «страхітливі наслідки»;

– евфемізація вербальних позначень: використання неконкретних завуальованих фраз, пом’якшувальних/підсилюваль-
них синонімів, фразеологізмів: «говорити неправду» – «брехати», «вигадувати», «носити маску»; «отримати вигоду» – 
«загрібати жар чужими руками»;

– використання жаргонізмів, що дозволяють емоційно посилити сприйняття: «виручка», «бордель», «мокруха», «замо-
чити», «амбал»;

– звертання до особистості, а не до висунутого нею аргументу; стереотипізація або дестереотипізація певних явищ, 
особливостей, характеристик: «дійсно хоробра людина, і свою мужність він неодноразово виявляв на фронті … як гідний 
громадянин»;

– звернення до мас, до думки, що превалює у суспільній свідомості: техніками його реалізації є емоційний резонанс, фе-
номен емоційного зараження [4, с.148], які спонукають до прийняття рішення на догоду більшості; використання супутніх 
фонових впливів – фасцинації – підлаштування під загальний настрій (особливо для справ суспільно резонансних): «При-
значення вищої міри покарання убивцям зустрічаються нашою громадськістю схвально»; 

– звернення до авторитетів: найчастіше використовується прийом прикладу, надається порівняння з вчинками літера-
турних героїв та історичних постатей;

– хибна номінація: навмисне, упереджене стилістичне маркування події, явища, що викликає потрібний емоційний 
ефект: «Ця дія є злочином і це факт», «Підсудний Герасимов підійшов до оцінки Макарова з своєю вузькою, егоїстичною, 
міщанською міркою», «Логічне завершення безшабашного життя»;

– емоційне узагальнення: підміна раціональних доказів емоційно забарвленою лексикою: «Це надзвичайно страшна 
подія», приховані накази: «Така розплата чекає на всіх злочинців»; використання абстрактних іменників, що можуть мати 
різне семантичне сприйняття: «Свобода переможе», «Принциповість, чесність понад усе».

– попереджувальна аргументація (перехоплення ініціативи): «Її поступок суперечив усьому її душевному стану»,
– поспішне узагальнення: перенесення ознак або властивостей від одиничного до загального, використання певних 

асоціацій, фраз із узагальненою семантикою: «Цей випадок в обвинувальній промові прокурора перетворився на систему»;
– помилка диференціації (при перенесенні ознак або властивостей), використання прийомів номінації, релятивізації: 

«Найкращим захисником у цій справі є сама істина (правда)»;
– порушення причинно-наслідкового зв’язку при використанні методу аналогії: кореляція (асоціація) приймається за 

істину, хоча бракує підстав; зіставлення й порівняння (надання можливості зробити вибір): «Правда, під час вбивства Се-
нах Назаренко був на роботі, але цю перешкоду усувають надзвичайно легко, наділяючи підсудного якостями скорохода і 
заплічних справ майстра»;

– помилка виникнення: заперечення чи підтвердження інформації лише на основі її контексту чи виникнення; викорис-
тання модальних операторів думки: «Можливо так і має бути». 

– наголошення лише на одному варіанті, що характеризується як єдино правильний, всі інші відкидаються: використан-
ня категоричних суджень: «Так має бути із злочинцями», «Загинув за свободу»;

– ефект першого слова (при суперечливості інформації перевага надається тій, що отримана першою): використання 
притч, приказок;

Крім того, дієвими засобами некоректної логічної аргументації є хибне коло у доведенні, коли висновок є частиною ар-
гументу; використання підставного аргументу, що створює сфальсифіковану позицію, яка й піддається критиці; та хибного 
аргументу: дезінформація, подавання помилкових повідомлень, фабрикація фактів, упереджене подання інформації (напів-
правда, замовчування, вилучення інформації з контексту, маскування й дроблення інформації, упереджена селекція аргу-
ментів, однобічна аргументація, довільне трактування) [10]. Слід ураховувати й багатозначність (неоднозначність) термінів, 
що робить можливим втрату суті висловлювання при переході від одного значення слова до іншого; а полісемантичність 
зовні однакових текстів повідомлень, що можлива за рахунок асиміляції, мімікрії різних жанрів, дозволяє приховати справ-
жній зміст за зовні коректним повідомленням.

У процесі комунікативного впливу під час проголошення судових промов відбувається інтеграція цих логічних прийомів 
з риторичними та психологічними, що посилює поєднання раціонального та емотивного навантаження вербальних комп-
лексів та дозволяє отримати потрібний сугестивний ефект. При цьому важливо, що задіяними є всі рівні мовної сугестії: 
фонологічний, номінативний, семантичний, синтаксично-логічний, контекстуально-смисловий, формально-символічний 
[8, с. 228]. Посилення вербального впливу є можливим за рахунок використання можливостей мовної динаміки, зокрема, 
повторення фраз (у формі закликів, команд, стверджень), використання різного роду питальних конструкцій, ланцюжків 
запитань та риторичних прийомів: зростаючих вимог (посилення тиску), ефекту посилення (від простого до складного, від 
менш емоційного до більш емоційного), збалансованості (співвідношення між раціональним і емоційним, теоретичним і 
практичним). Додатковими засобами, що використовуються для впливу є перебудова правил ведення риторичного діалогу: 
режисирування виступу з використанням риторичного прийому градації, створення потрібного іміджу, презумпції недовіри 
до опонента.

Результативність сугестивної дії на реципієнта значною мірою залежить від соціокультурного простору, який детермі-
нує для особистості ефективність психологічного вербального механізму, що виступає як субстратно-операційний психосе-
мантичний комплекс індивідуально-колективної свідомості. Закономірно, психіка та підсвідомість реципієнта підлягають 
впливу сугестора через наявність певних внутрішніх механізмів, настанов, метапрограм, які будучи зорієнтованими на уні-
версальні поведінкові закони, вироблені людством упродовж століть, спрямовані на апріорне, позараціональне засвоєння 
зовнішніх сугестивно маркованих комплексів. Такі усталені механізми сприйняття, властиві для людської психіки, свідчать 
про певну стереотипність мисленнєвих процесів, що визначаються актуальністю пріоритетів соціальної перцепції та її оці-
нювання. Водночас сприйняття окремого елемента інформації індивідуальною та масовою свідомістю (як представника 
загального інформативного комплексу) призводять до ототожнення часткового й цілого, що в свою чергу зумовлює ви-
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кривлення об’єктивного стану речей. Отже, «соціальна поведінкова значущість корелює і з домінуванням особистісного, 
егоцентричного у психоструктурі людини» [6]. 

Ураховуючи таку особливість людського мислення як психологічний вплив, залежність від інших (осіб, умов, стану, 
можливостей тощо), дія сугестора визначається умінням налаштуватися на психіку реципієнта, використовуючи психолінг-
вістичні прийоми сугестії, зокрема, перцептивні системи регуляції (аудіальну, візуальну, кінестетичну та дигітальну) і си-
нестезії [10], вирізняючи при цьому особливості психоструктурних типів пізнавальної діяльності особистості (емоційний, 
аналітичний, чуттєвий та інтуїтивний за К. Юнгом; візуальний, аудіальний, кінестетичний типи за особливостями сприй-
няття в теорії нейролінгвістичного програмування) та добираючи відповідні мовні засоби. Психологічними прийомами, 
що дозволяють досягнути певної сугестивної дїї є: взаємного обміну, послідовності, соціального доказу, авторитету, добро-
зичливості, дефіциту [13]. Важливим у цьому процесі є форми подавання інформації: описова, наказова, що здійснюється в 
категоричній словесній формі.

Відсутність критичного сприйняття при навіюванні ставить особливі вимоги щодо: особистості сугестора (авторитет-
ність, престижність, кваліфікованість); психічного стану реципієнта, рівня його інтелектуального та емоційно-вольового 
розвитку, досвіду. У зв’язку з цим цілком слушним є припущення, що маніпуляції є свідомим процесом створення суб’єктом 
ілюзій про себе та оточуючий світ [2]. Проте, апріорне прийняття певної тези можливе за умови впливу на ірраціональну 
сферу психіки, для чого необхідно емоційне налаштування (атракція), що здійснюється шляхом використання керованих 
логічних прийомів і лексико-семантичних засобів та за допомогою синтаксичних та морфологічних конструкцій, що не не-
суть такого навантаження і здійснюються не спеціально (усвідомлено), а несвідомо на рівні установки [7]. 

Специфіка судової діяльності передбачає точну регламентацію процесуальних дій, зокрема, стадійність її здійснення, 
почерговість виступів, структурно-логічну схему захисної та обвинувальної промови, а також систему юридичної етики, 
що сприяє реалізації норм права. Судова промова безперечно містить полемічні складові, оскільки сторони представляють 
протилежні погляди щодо спірного предмета обговорення. Основоположними принципами юридичної полеміки є загально-
визнані логічні прийоми, що у поєднанні з психологічними, нейрофізіологічними, соціальними та лінгвістичними констан-
тами дозволяють повною мірою здійснювати судочинство. Водночас використання сугестивних мовних засобів дозволяє 
здійснювати маніпулятивний вплив під час проголошення судової промови, що впливає на прийняття рішення. Недостатній 
рівень фахової та психологічної підготовки присяжних дозволяє маніпулювати їхньою діяльністю.

Використання сугестивних елементів у мовленнєвих актах обумовлено природною впливовою інтенційністю мови: еле-
менти навіювання може містити нібито цілком інформативне висловлювання. Мовна сугестія може реалізовуватися на різ-
них рівнях: фонетичному, лексичному, семантичному, синтаксичному тощо. Прийоми мовної сугестії, що використовуються 
у судовій полеміці є дієвими методами, що дозволяють здійснювати маніпулятивний вплив на свідомість, апелюючи до емо-
ційної сфери особистості. Ступінь дієвості навіювання є різним й залежить від багатьох чинників, як готовності реципієнта 
сприймати інформацію, так і від рівня підготовки сугестора, що передбачає також наявність відповідних комунікативних 
та ораторських здібностей. Сугестивна лінгвістика та її використання у юридичній сфері є недостатньо вивченим феноме-
ном, ураховуючи особливості та динаміку її природи, специфіку самої дисципліни як міждисциплінарної науки. Питання 
вивчення різних форм втілення сугестивності мовлення від фонем до зв’язного тексту, виокремлення категорій, прийомів 
та вироблення певних моделей у сфері технології мовного впливу потребує подальших наукових розвідок та комплексного 
підходу. Захист психіки людини від деструктивної інформаційної атаки потребує розробки нових комунікаційних техноло-
гій антисугестивного впливу, що дозволять применшити або нівелювати руйнівний вплив на свідомість/підсвідомість мас. 
Водночас забезпечення конституційних прав, реалізація свобод громадян у процесі судочинства вимагає законодавчої бази 
з чітко визначеним поняттєвим апаратом та процесуальними діями, що регулюватимуть застосування технологій маніпуля-
тивного впливу на психіку людини, визначатимуть міру відповідальності у разі їх порушення.
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СИНТАКСИЧНО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАКРОФОРМ  
У РОМАНАХ ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ

Статтю присвячено дослідженню синтаксично-стильових особливостей композиційних макроформ, сукупність яких забез-
печує структурно-змістову організацію художнього тексту. Наукову розвідку здійснено на матеріалі романів англійської пись-
менниці В. Вулф «To the Lighthouse», «Mrs Dalloway», «Orlando: a Biography», «The Waves», «Jacob’s Room» та «The Years». До-
сліджено принципи класифікації композиційних макроформ за функціонально-семантичними критерієм, за яким їх поділяють на 
розповіді, описи й міркування. Охарактеризовано основні структурно-семантичні типи композиційних макроформ, з-поміж яких 
розрізняють однорідні та неоднорідні. Проаналізовано структурно-змістові типи неоднорідності композиційних макроформ та 
їхній зв’язок з відносною частотністю використання експресивно-стильових засобів, заснованих на редукції та експансії вихідної 
моделі речення, у досліджених текстах. Висвітлено особливості функціонування засобів виразного синтаксису у романах В. Вулф.

Ключові слова: текст, композиційно-мовленнєва форма, еліпсис, повтор, експресивний синтаксис.
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СИНТАКТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАКРОФОРМ  
В РОМАНАХ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ

Статья посвящена исследованию синтаксических стилистических особенностей композиционных макроформ, взаимодейст-
вие которых определяет структурно-смысловую организацию текста. Материалами исследования послужили романы англий-
ской писательницы В. Вулф «To the Lighthouse», «Mrs Dalloway», «Orlando: a Biography», «The Waves», «Jacob’s Room» и «The 
Years». Исследовано принципы классификации композиционных макроформ на повествование, описание и рассуждение согласно 
функционально-семантическому критерию. Охарактеризовано основные структурно-семантическую однородность и неодно-
родность композиционных макроформ. Проанализировано структурно-содержательные типы неоднородности композиционных 
макроформ и их связь с относительной частотой использования экспрессивно-стилистических средств, основанных на редукции 
и экспансии исходной модели предложения. Раскрыто функциональные особенности средств экспрессивного синтаксиса в рома-
нах В. Вулф.
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EXPRESSIVE SYNTACTIC FEATURES OF DISCOURSE MACROFORMS  
IN NOVELS BY VIRGINIA WOOLF

Discourse modes represent the three main functional-and-semantic forms of author’s voice, i. e. narration, description, and argumenta-
tion. According to the structure they fall into discourse macroforms and microforms. On the basis of the structure-and-semantic peculiari-
ties they are classified into homogenous and heterogeneous forms. The structural-and-semantic heterogeneity may be obtained due to the 
blend of two or more discourse modes or overlapping of the author’s and character’s voices within a single macroform. In some cases, both 
sources of heterogeneity modifying the macroform may be observed. 

We assume that the structural-and-semantic properties of the discourse modes and the occurrence of expressive syntactic devices are 
interdependent. To prove this a complex qualitative-and-quantitative research has been performed. The initial stage involved splitting the 
texts under analysis into separate discourse macroforms, which were subsequently grouped according to their functional-and-semantic type 
into narratives, descriptions and argumentations. Within these functional-and-semantic groups the discourse macroforms were subdivided 
into the homogeneous and heterogeneous types in compliance with their structural-and-semantic uniformity. The following stage involved 
the functional analysis of the expressive syntactic devices within the discourse macro-forms of various functional-and-semantic as well as 
structural-and-semantic types. The relative occurrence of ellipsis, aposiopesis, asyndeton, and repetition was calculated. Hence, the results 
obtained proved that the majority of expressive syntax devices are abundant in heterogeneous discourse macro-forms, rather than in ho-
mogeneous. Besides, the frequency of their use is more prominent in the text samples, which are marked with narrative voice overlapping. 

Key words: text, discourse modes, ellipsis, repetition expressive syntax.

Художній текст, як носій культурно-естетичної інформації та віддзеркалення особистості автора, є об’єктом численних 
наукових розвідок у різних царинах гуманітарних наук. Неоднорідність художньої структури модерного тексту вимагає за-
стосування комплексного підходу до дослідження його композиційної будови крізь призму лінгвостилістики.

Актуальність дослідження зумовлена загальним науковим інтересом до вивчення мовно-мовленнєвих особливостей 
літературних творів модерного дискурсу, а також відсутністю комплексних системних досліджень лінгвістичних аспектів 
композиційної будови романів В. Вулф.
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Вивченню композиційно-мовленнєвої будови тексту присвячено дослідження українських та іноземних учених. Так, 
наприклад, М. П. Брандес. дослідивши структурно-змістові особливості творів різних жанрів та стилів, пропонує розрізня-
ти композиційно-мовленнєві форми, які презентують мовлення автора, й архітектоніко-мовленнєві форми, що відобража-
ють мовлення персонажів. Відповідно, поділ композиційно-мовленнєвих форм традиційно відбувається за особливостями 
об’єкта мовлення й логічними зв’язками, які лежать в основі його характеристики. Таким чином, предметом розповіді є 
послідовність дій або події, поєднаних за допомогою зв’язку темпоральної послідовності. Опис пов’язаний із характе-
ристикою особливостей певного предмету, який є частиною простору художньої дійсності. Він формується за допомогою 
логічних зв’язків співположення або синхронності. Нарешті предметом міркування є причинно-наслідкові відношення між 
явищами, подіями або ідеями, а в основі його формування лежать каузальні логічні зв’язки [1, с. 73-76]. Архітектоніко-
мовленнєві форми, на відміну від композиційно-мовленнєвих форм, ґрунтуються на формі відношення між учасниками 
комунікації – односпрямованого (монологічна форма) або взаємноспрямованого (діалогічна форма). Вони існують у вигляді 
монологу, діалогу, полілогу або їхніх поєднань, що реалізуються у формі вираженого або внутрішнього мовлення [1, с. 119]. 

Американська лінгвістка К. Сміт пропонує суто лінгвістичний підхід до аналізу композиційно-мовленнєвої структу-
ри творів різних стилів та жанрів. Для позначення функціонально-змістових типів мовлення авторка використовує термін 
«discourse mode». Загалом вона визначає п’ять видів композиційно-мовленнєвих форм – розповідь, опис, повідомлення, 
інформаційне повідомлення та роздум (narration, description, report, information, argument) [6, c. 8]. До трьох основних компо-
зиційно-мовленнєвих форм авторка додає форму «повідомлення», притаманну переважно текстам публіцистичного стилю, 
й «інформаційне повідомлення», характерне для наукових й науково-популярних текстів. 

Попри ґрунтовні дослідження композиційно-мовленнєвих форм у рамках лінгвостилістики, літературознавства й теорії 
наративу, проблема механізмів створення змістової та структурної неоднорідності форм не була достатньо висвітлена у 
наукових працях. З метою оптимального опису й типологізації композиційно-мовленнєвої будови романів В. Вулф необ-
хідно розробити класифікацію композиційно-мовленнєвих форм з урахуванням особливостей структурно-семантичної нео-
днорідності. Крім того, вперше було проаналізовано залежність частотності використання окремих засобів експресивного 
синтаксису від структурно-семантичного типу композиційної макроформи.

Виклад основного матеріалу. Під композиційно-мовленнєвою формою пропонуємо розуміти фрагмент художнього 
тексту, якому притаманна змістово-тематична однорідність, що ґрунтується, з одного боку, на особливостях предмету зо-
браження, а з іншого – на використанні типових лексико-семантичних і граматико-синтаксичних засобів. За семантичною 
ознакою розрізняють три основні композиційно-мовленнєві форми – розповідь, опис і міркування. Предметом розповіді є 
сукупність дій або подій, які відбуваються у художній дійсності тексту та поєднані зв’язками часової послідовності; опис 
передбачає зображення ознак деякого живого або неживого об’єкта художнього світу, які проявляються у певний момент 
часового континууму твору; предмет міркування – це ідеї та поняття, пов’язані між собою причинно-наслідковими відно-
шеннями. 

За структурними характеристиками композиційно-мовленнєві форми поділяються на макроформи й мікроформи. Ком-
позиційна макроформа може складатися з абзацу або послідовності абзаців, об’єднаних спільною темою, предметом й 
способом зображення художньої дійсності, який визначає семантичний тип композиційно-мовленнєвої форми (розповідь, 
опис або міркування), в свою чергу композиційну мікроформу утворює речення або послідовність речень, інтегрованих в 
основну макроформу іншого семантичного типу. Попри те, що інтегрована мікроформа завжди тематично пов’язана з до-
мінантною макроформою, вона зберігає інший спосіб зображення художньої дійсності й лексичні та синтаксичні ознаки, 
притаманні її семантичному типу.

Відповідно до структурно-семантичних особливостей композиційно-мовленнєві форми поділяються на однорідні та 
неоднорідні. Неоднорідним макроформам притаманна структурно-змістова варіативність, яка досягається за рахунок по-
єднаннях композиційно-мовленнєвих форм різних семантичних типів або планів авторського й персонажного мовлення в 
межах однієї макроформи. Залежно від лексико-семантичних й структурно-синтаксичних особливостей пропонуємо на-
ступні типи неоднорідних композиційних макроформ: а) контаміновані, б) інтерферовані й в) контаміновано-інтерферовані.

Виражальні засоби є формами синтаксичної організації мовлення, які використовуються з метою створення додаткового 
експресивного забарвлення висловлювання. Вчені стверджують, що в основі засобів виразного синтаксису лежить доцільне 
відхилення від стилістично нейтральної синтаксичної норми мови, під якою розуміють усталені правила побудови речень, 
що передають певну інформацію без додаткового емоційно-експресивного змісту [2, c. 65]. До найважливіших особливос-
тей речення, які можуть передавати цей додатковий зміст, що актуалізується у художньому тексті, належать довжина, струк-
тура й пунктуаційне оформлення речення [3, c. 56]. Стилістичний ефект, викликаний відхиленням від мовної норми, може 
реалізуватися як у межах одного речення, так і шляхом взаємодії декількох речень у фрагменті тексту. 

У нашому дослідженні ми розглянули особливості функціонування і рекурентності виразних синтаксичних засобів, під 
якими, в слід за О. М. Мороховським, розуміємо синтаксичну модель речення, що несе додаткову логічну або експресивну 
інформацію, що сприяє підвищенню прагматичної ефективності висловлювання і мовлення загалом [4, с. 138]. У науковій 
розвідці представлено дані про виразні синтаксичні засоби, засновані на редукції компонентів вихідної моделі речення 
(еліпсис, замовчування, номінативне речення й асиндетон) та на її експансії (повтор).

 Під терміном «еліпсис» розуміють вилучення одного або обох головних членів речення, значення яких можливо встано-
вити за контекстом. Цьому засобу виразного синтаксису притаманні компактна будова й перерозподіл семантико-стилістич-
ного навантаження, яке припадатиме лише на ті лексичні одиниці, які виражені експліцитно [4, c. 139-140]. Переважно він 
використовується у художній прозі з метою імітації невимушеного спілкування, а також підкреслюють емоційний стан мов-
ця, оскільки природньому мовленню характерні спонтанність й лаконічність. У монологічних архітектоніко-мовленнєвих 
формах еліпсис використано з метою імітації спонтанного мовлення. Переривання мовлення, пов’язаний с особливим емо-
ційним станом мовця носить назву апосіопези або замовчування. Цей засіб експресивного синтаксису, які і еліпсис, широко 
використовується у відтворенні усного спонтанного мовлення. У проаналізованих романах зазначений прийом характеризує 
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функціональна варіативність, оскільки він імітує потік мовлення, який переривається внаслідок надмірної емоційності, яка 
впливає на характер мовлення:

‘What’s ‘I’?... ‘I...’ She stopped. She did not know what she meant. She was talking nonsense [11, c. 98].
Крім того, апосіопеза вживається з метою зобразити сприйняття особою розрізненого мовлення, яке долинає з натовпу: 
She stopped. So did every one. ‘To-morrow … Sunday … a beastly … you tell me … go then!’ Crash! [7, c. 79].
В окремих випадках замовчування застосовується з метою пом’якшення грубого вислову й виступає у якості синтаксич-

ного аналога евфемізму. Наприклад, у наступному фрагменті потенційно непристойну лексичну одиницю було нейтралізо-
вано шляхом використання апосіопези. При цьому, загальний зміст висловлювання зберігається за рахунок парентези, яка 
містить авторський коментар, що пояснює зміст його прихованої частини: 

‘We had a word for them. Ah! I have it...’ (But we must omit that word; it was disrespectful in the extreme and passing strange 
on a lady’s lips) [9, c.76].

Іншим засобом експресивного синтаксису, заснованим на редукції початкової моделі речення є номінативні речення 
– односкладові синтаксичні структури, головний член яких виражений іменником, займенником або іншою субстантивова-
ною частиною мови (наприклад, прикметником або герундієм), яка називає особу, предмет або явище. У художніх творах 
В. Вулф номінативні речення мають варіативну структуру й широкий спектр функціонування. Поєднання кількох синтак-
сичних конструкцій цього типу використовується з метою імітації фрагментарного потоку думок, внутрішнього мовлення 
персонажа:

It did come, after all so naturally; so much more naturally than Clarissa. No fuss. No bother. No finicking and fidgeting. All plain 
sailing. And the dark, adorably pretty girl on the verandah exclaimed (he could hear her) [8, c. 147].

Посилення виразності відбувається за рахунок анафоричного повтору частки no. Отже, у поєднанні з іншими засо-
бами виразного синтаксису – парентезою (he could hear her) й лексичним повтором (…after all so naturally; so much more 
naturally…), номінативні речення створюють ефект спонтанного неструктурованого внутрішнього мовлення.

Наступний синтаксичний засіб виразності – асиндетон, заснований на безсполучниковому поєднанні однорідних чле-
нів простого речення, або предикативних комплексів у складному. Для прикладу розглянемо уривок з роману «Orlando. A 
Biography», в якому наведений фрагмент внутрішнього монологу героя, розчарованого у своєму коханні:

Faithless, mutable, fickle, he called her; devil, adulteress, deceiver; and the swirling waters took his words, and tossed at his feet 
a broken pot and a little straw. [9, c. 30].

Представлений текст є поєднанням внутрішнього мовлення дійової особи, вираженого засобами невласне-прямої мови, 
й авторської розповіді. Однорідні члени речення, поєднані безсполучниковим зв’язком, утворюють дві симетричні групи, 
які містять, у першому випадку три прикметника, у другому – три іменника, які характеризують особу. Контраст у цій 
композиційно-мовленнєвій формі здійснюється за рахунок поєднання асиндетону у невласне-прямій мові й полісиндетону 
(повтор сполучника and) в авторському мовленні. Відсутність сполучників між однорідними членами речення прискорює 
ритм прозового твору [4, с.143] й забезпечує динамічність мовлення.

Засоби виразного синтаксису, в основі яких лежить редукція початкової моделі речення, використовуються у художніх 
творах В. Вулф порівняно нечасто. Функціонування еліптичних конструкцій і апосіопези у досліджених матеріалах обмеж-
ується планом мовлення персонажів, тому зустрічається в інтерферованих й контаміновано-інтерферованих композицій-
но-мовленнєвих макроформах з елементами прямої або невласне-прямої мови. Номінативні речення також функціонують 
переважно у складі композиційно-мовленнєвих форм, які містять фрагменти внутрішнього монологу, вираженого засобами 
невласне-прямої мови, або екстравертного діалогу, реалізованого за допомогою прямої мови. У більшості проаналізованих 
випадків асиндетон надає виразності мовленню персонажів творів. Однак, слід зауважити, що номінативні речення й син-
таксичні конструкції з безсполучниковим звя’зком зустрічалися у невеликій кількості у фрагментах авторського мовлення.

Одним із найбільш широко вживаних засобів виразного синтаксису, заснованого на експансії початкової моделі речення 
є повтор – стилістичний прийом, який полягає у дворазовому або кількаразовому використанні в межах контексту у певній 
послідовності тотожних або подібних (як у формальному, так і в семантичному аспектах) елементів – звуків, слів або їхніх 
частин, синтаксичних конструкцій, ужитих компактно або дистантно, для досягнення відповідного виражального або вира-
жально-зображального ефекту [5, с. 496]. У проаналізованих романах В. Вулф активно функціонують різні структурні типи 
повторів, серед яких контактні, дистантні, кільцеві, розширені, суміжні

Контактний повтор реалізується завдяки багаторазовому використанню лексичної одиниці або словосполучення, по-
єднаних за допомогою сполучника and, у межах одного речення. Наступний уривок «The Waves» демонструє втілення екс-
пресивної функції цього засобу виразного синтаксису:

‘I hear something stamping,’ said Louis. ‘A great beast’s foot is chained. It stamps, and stamps, and stamps [10, c. 5].’
У фрагменті монологу одного з головних героїв роману «Хвилі» Луїса згадується акустичний образ, який переслідує 

його протягом усього його життя, зображеного у творі. Нав’язливість гучного гуркоту автор передає за допомогою вико-
ристання трикомпонентного контактного повтору (stamps, and stamps, and stamps), який у поєднанні з лексемою stamping з 
першого речення утворюють частковий кільцевий повтор і здійснює обрамлення частини монологу. 

Цей образ зустрічається загалом шість разів у романі і завжди пов’язаний зі сприйняттям шуму моря Луїсом, вказуючи 
на його тривожність й невпевненість:

‘The beast stamps; the elephant with its foot chained; the great brute on the beach stamps,’ said Louis [10, c. 5].
…but I hear always the sullen thud of the waves; and the chained beast stamps on the beach. It stamps and stamps [10, c. 31].
But the chained beast stamps and stamps on the shore’ [10, c. 36].
I find relics of myself in the sand that women made thousands of years ago, when I heard songs by the Nile and the chained beast 

stamping [10, c. 71].
Впізнаваність акустичного образу досягається за допомогою взаємодії трьох компонентів, які повторюються у тексті 

роману й створюють складну анімалістичну метафору. Шум, створений хвилями, порівнюється зі звуками, які створює при-
кута тварина (the elephant with its foot chained; the great brute; the chained beast). Головною складовою, що актуалізує образ 
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є дієслово to stamp, яке повторюється найчастіше і передає ритм і особливості сприйняття цього звуку персонажем. Отже, 
номінативний компонент складної метафори – це синонімічні лексеми beast / brute / elephant, ад’єктивна складова – озна-
чення, виражене за допомогою Participle II chained, і, нарешті, дієслівний компонент представляє дієслово to stamp. 

Останнім випадком використання цього повтору знаходимо у п’ятій інтерлюдії роману (The sun had risen to its full 
height…):

The waves fell; withdrew and fell again, like the thud of a great beast stamping [10, c. 83].
Оскільки кожна інтерлюдія, в якій зображено певний період дня, корелює з віком героїв, образ сонця в зеніті співвід-

носиться з їхньою зрілістю. Тому саме в цей період химерна асоціація шуму моря зі звуками, що їх створює прикутий звір, 
покидає Луїса. Варто зауважити, що завдяки майже тотожному повторенню лексичних одиниць, навіть вельми дистантне 
розташування метафор у тексті не завадило створенню єдиного образу.

Проте, як правило, у романах В. Вулф спостерігаємо використання дистантного повтору в межах коротших текстових 
відрізків – окремих абзаців або композиційно-мовленнєвих форм, при цьому повторюватися можуть як слова, так і слово-
сполучення і речення. У досліджених творах однією з важливих функцій дистантного повтору є створення центрального 
образу, навколо якого розгортаються події. Приклад реалізації цієї функції показано в уривку з роману «Jacob’s Room»:

The post for which she was waiting (strolling up Dods Hill while the random church bells swung a hymn tune about her head, 
the clock striking four straight through the circling notes; the glass purpling under a storm-cloud; and the two dozen houses of 
the village cowering, infinitely humble, in company under a leaf of shadow), the post, with all its variety of messages, envelopes 
addressed in bold hands, in slanting hands, stamped now with English stamps, again with Colonial stamps, or sometimes hastily 
dabbed with a yellow bar, the post was about to scatter a myriad messages over the world [7, c. 123-123].

Повторюваною у цьому абзаці є лексична одиниця the post, яка організовує навколо себе оповідь. Слід також зауважи-
ти, що при кожному згадуванні пошти у цьому абзаці вагомість її ролі зазнає змін – від допоміжної до головної. Хоча на 
структурному рівні лексична одиниця не зазнає змін, однак, на функціонально-семантичному ми можемо спостерігати деякі 
трансформації. За першої згадки лексема the post є стилістично нейтральною, оскільки вона перебуває в опозиції до син-
таксично експресивної парентези, виділеної графічно за допомогою дужок. Парентетично відокремленою є послідовність 
словосполучень, які створюють хронотоп оповіді й надають характеристики часу (while the random church bells swung a 
hymn tune…; the clock striking four…) та місця (up Dods Hill; the two dozen houses of the village cowering, infinitely humble…). 
При цьому відбувається посилення виражального потенціалу парентези за рахунок вживання метафор – дієслвної (the glass 
purpling under a storm-cloud) й номінативної (under a leaf of shadow).

Використана вдруге, лексична одиниця the post починає функціонувати як компонент повтору й набуває експресивного 
забарвлення. Домінантна роль лексеми у цій частині абзацу підкреслена використанням численних означень, які моди-
фікують її (with all its variety of messages, envelopes addressed in bold hands…). При цьому, до структури означень також 
входять стилістично марковані елементи, наприклад, фрагмент …in bold hands, in slanting hands… поєднує одночасно по-
втор (hands), синтаксичний паралелізм, який підтримується використанням сполучника in, й протиставлення манери письма 
(bold / slanting).

У третьому випадку слово the post перебуває в особливо сильній позиції, оскільки функціонує як третій компонент по-
втору, що супроводжується семантичною градацією (від допоміжного до головного). Його статус, перш за все, підкреслю-
ється тим, що лексема утворює предикативний зв’язок і функціонує як головний член речення (the post was about to scatter 
a myriad messages over the world). Експресивність посилено за допомогою використання гіперболи у додатку (a myriad 
messages).

Зауважимо, що дистантними повторами у тексті можуть бути не лише слова й словосполучення, а й речення. У цьому 
випадку вони покликані транслювату певну ідею або лейтмотив, що пов’язує всі елементи композиційно-мовленнєвої фор-
ми у єдине змістове ціле. Наведений нижче уривок з роману «To the Lighthouse» демонструє використання лейтмотиву «She 
was dead» по відношенню до однієї з головних дійових осіб місіс Ремзі:

She was dead. Here was Lily, at forty-four, wasting her time, unable to do a thing, standing there, playing at painting, playing 
at the one thing one did not play at, and it was all Mrs. Ramsay’s fault. She was dead. The step where she used to sit was empty. She 
was dead [12, c. 112].

Роздуми Лілі Бріско, передаються за допомогою невласне-прямої мови, перериваються повторюваним твердженням 
«She was dead» щоразу як вона згадує місі Ремзі. Виразність цієї композиційно-мовленнєвої форми підтримує використання 
повторів (playing at painting, playing at the one thing one did not play at) й часткового синтаксичного паралелізму (Here was 
Lily,…wasting her time,…standing there, playing at painting…).

Розташування повторюваних слів, словосполучень або речень на початку й в кінці уривку тексту носить назву кільцевий 
повтор. У наступному уривку в якості повторюваної одиниці виступає речення «She was one of the unlucky ones», який об-
рамлює розповідь:

She was one of the unlucky ones. She had been thinking it was a safe job, sure to last the summer out anyhow. The lady was 
dead; the gentleman too. She had got the job through her son the policeman. The house with its basement would never let this side 
of Christmas – so they told her. She had only to show parties round who came with orders to view from the agent. And she always 
mentioned the basement – how damp it was. ‘Look at that stain on the ceiling’. There it was, sure enough. All the same, the party 
from China took a fancy to it. It suited him, he said. He had business in the city. She was one of the unlucky ones – after three months 
to turn out and lodge with her son in Pimlico [11, c. 103].

Особливість функціонування цього повтору полягає у тому, що перший його компонент виступає як теза, обґрунтуван-
ням якої є розповідь, розташована між повторюваними реченнями. При цьому, другий компонент виконує роль висновка. 

Повтор є одним із найбільш продуктивних засобів експресивного синтаксису з точки зору забезпечення структурно-
змістової єдності як в межах композиційно-мовленнєвої макроформи, так і на рівні цілого тексту. У контекстах цей засіб тя-
жіє до поєднання з лексико-семантичними засобами виразності, такими як епітети, порівняння, рідше – метафора й метоні-
мія. Така лексико-синтаксична конвергенція засобів виразності забезпечує підвищену експресивність текстових фрагментів. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Серед засобів виразного синтаксису найбільш кількісно репрезен-
тативними є засоби, що ґрунтуються на експансії вихідної моделі речення, до яких належать повтори й парентези. Різні типи 
повторів зустрічаються у більш ніж половині композиційних макроформ усіх структурно-семантичних типів. Відносно 
рівномірне поширення цього засобу пояснюється його функціональною специфікою, яка полягає у забезпеченні структур-
но-змістової цілісності тексту, а також внаслідок його потенціалом утворювати стильову конвергенцію з тропами. Рідше зу-
стрічаються експресивні засоби, в основі яких лежить редукція вихідної моделі речення (еліптичні конструкції, номінативні 
речення, асиндетон). Переважно вони функціонують у інтерферованих й контаміновано-інтерферованих композиційних 
макроформах з елементами прямої або невласне-прямої мови, оскільки увиразнюють мовлення персонажів. У подальших 
наукових розвідках вважаємо перспективним дослідити особливості функціонування стильових синтаксичних прийомів, а 
також лексико-стильових засобів у композиційних макроформах романів В. Вулф.
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Стаття присвячена аналізу використання тактики пропозиції у кооперативній діалогічній взаємодії англомовного кінодис-
курсу. Досліджуються особливості актуалізації пропозиції, спрямованої на спонукання адресата піддатися спокусі. Наведено 
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Ключові слова: пропозиція, мовленнєвий акт, тактика, мовленнєвий вплив, кооперація, спокуса, кінодискурс.

Матушевская Наталья Владимировна,
преподаватель кафедры межкультурной коммуникации и прикладной лингвистики, 

Житомирский государственный университет им. Ивана Франко

ТАКТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ СОБЛАЗН  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО КИНОДИСКУРСА)
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The range of communicative tactics through which the verbal influence of temptation takes place is quite broad. Their usage is deter-
mined by the communicants’ needs, the speaker’s desire to form their positive image, and the adherence to the cooperative principles of 
interaction. Among the set of tactics used to tempt the listener suggestion is one of the dominant which makes it necessary to analyze its 
components and means. The purpose of the study is to identify how the tactics of suggestion is implemented in the communicative situation 
of TEMPTATION on the material of the English-language film discourse. The goal provides the solution of the following tasks: to character-
ize the tactics of suggestion and to consider its verbal parameters. Suggesting a partner one or more alternative solutions to the situation, 
the possibility of choosing something different, offering a better option for the communicant are considered to be the variants of the tactics 
of suggestion. The speaker doesn’t put pressure on the partner giving them the choice to accept the offer or reject it which is an important 
feature of the tactics analyzed.

Key words: suggestion, speech act, tactics, speech influence, cooperation, temptation, film discourse.

Постановка проблеми. Діапазон комунікативних тактик, за допомогою яких відбувається мовленнєвий вплив спокуси, 
досить широкий. Їх імплементація обумовлена урахуванням потреб комунікантів, формуванням позитивного образу мовця, 
а також дотриманням принципів кооперативної взаємодії. Серед комплексу тактик, що використовуються з метою спокуси-
ти комуніканта, однією з домінуючих є тактика пропозиції. Виділяють мовленнєвий акт пропозиції [7, с. 170-172; 2, с. 67; 
11, c. 168-175; 13, с. 103-104; 12, c. 152-153; 10, c. 319], тактику пропозиції [6, c. 109; 5, с. 67-70; 1, с. 67], тактику унікальних 
пропозицій [4, c. 13-14], тактику пропозиції та поради [9, c. 16], респонсивну тактику пропозиції [8, c. 215].

Мета дослідження полягає у виявленні специфіки актуалізації тактики пропозиції під час реалізації комунікативної 
ситуації СПОКУСА на матеріалі англомовного кінодискурсу. Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: оха-
рактеризувати тактику пропозиції та розглянути її вербальне втілення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тактику пропозиції розуміють як адресування партнеру одного або декіль-
кох альтернативних рішень розв’язання ситуації, можливість вибору вчинити по-іншому [6, c. 109], пропонування кращого 
для комуніканта варіанту дій. Важливою рисою тактики пропозиції є те, що продуцент не чинить тиску на партнера [5, с. 
68], дає йому можливість погодитися із пропозицією або відхилити її. Пропозиція відноситься до стадії прийняття рішень, є 
різновидом аргументативної комунікації, має кооперативний характер [5, с. 67] та реалізується як у прямій, так і у непрямій 
формах [1, с. 68].

Пропозиція орієнтована на спонукання реципієнта зробити або навпаки не робити певний вчинок та включає випадки, 
коли мовець пропонує реципієнту послугу, яка за його переконанням повинна покращити ситуацію адресата та перебуває у 
полі вподобань бенефіціанта. 

Матушевська Н. В. Тактика пропозиції у комунікативній ситуації спокуса (на мате-
ріалі англомовного кінодискурсу). Нау  кові записки Національного університету 
«Острозька академія»: серія  «Фі лоло гія».  Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 2(70), 
червень. С. 139–143.

Отримано: 16 травня 2018 р.

Прорецензовано: 29 травня 2018 р.

Прийнято до друку: 1 червня 2018 р.

e-mail: natalia.vlad777@gmail.com

DOI: 10.25264/2519-2558-2018-2(70)-139-143



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 2(70), червень, 2018 р.

© Н. В. Матушевська ISSN 2519-2558

140

У межах дослідження тактику пропозиції визначаємо як наявність одного або декількох альтернативних варіантів дій, 
які реалізуються мовцем на користь адресата або пропонуються пацієнсу для виконання, з метою допомогти обрати най-
більш вдалий для респондента план розв’язання проблеми. Тактика актуалізується у векторі кооперативного впливу, має 
рекомендаційний характер, експліцитну та імпліцитну форми вираження, надає пацієнсу свободу у винесенні вердикту: 
розглянути пропозицію, погодитися із нею або відкинути її [3, с. 24-29]. Тактика ввічливо спонукає реципієнта слідувати 
пропозиції, викликаючи прихильність до адресанта. 

Тактику пропозиції поділяємо на власне пропонування та особисте пропонування, класифікуючи її за параметром ви-
конавця пропозиції. Власне пропозиція розглядається як повідомлення агенсом своєї комунікативної інтенції адресату для 
того, щоб спонукати останнього зробити певні дії або стимулювати до спільного виконання конкретних вчинків. Наведемо 
приклад спокуси із залученням власне пропонування:

Arthur: Oh, uh, cigarette?
Marshall: No, no, thank you.
Arthur: That’s too bad. You know what I miss, Jeffrey? Getting to know somebody over a smoke. People are so interchangeable 

now, but you share a butt with somebody, you got a real bond. 
Marshall: You know what? I will, I will take one.
(“How I Met Your Mother” Season 05, Episode 11, 2009; 00: 06:17)
Пацієнс пропонує агенсу закурити (Oh, uh, cigarette?), на що реципієнт реагує категоричною відмовою (No, no, thank 

you.). Спокусник висловлює своє розчарування (That’s too bad), вдається до транспонованого запитання та використовує 
звертання до співрозмовника (You know what I miss, Jeffrey?), мета продуцента спокуси полягає у приверненні уваги партне-
ра. Артур самостійно відповідає на поставлене запитання, вказуючи на можливість встановлення між ними хороших стосун-
ків за допомогою цигарки (You know what I miss, Jeffrey? Getting to know somebody over a smoke. People are so interchangeable 
now, but you share a butt with somebody, you got a real bond.), перспектива зближення з адресантом впливає на партнера як 
сильний атрактор і змушує реципієнта переосмислити пропозицію (You know what? I will, I will take one), зрештою адресат 
дає впевнену згоду.

Особиста пропозиція відрізняється від власне пропозиції тим, що виконавцем послуги, яка надається реципієнту, висту-
пає адресант. Згідно обох сценаріїв адресант займає активну, ініціювальну позицію, що має кооперативний характер та ко-
ординується із реалізацією м’якого мовленнєвого впливу на адресата. Проілюструємо приклад особистого пропонування:

Kevin: Guys, I’m so sorry I said anything.
Lily: Yeah, you think some lame apology will fix that?
Kevin: What if I just paint the rest of the room by myself?
Guys: Apology accepted.
(“How I Met Your Mother” Season 07, Episode 06, 2011; 00:13:00)
Продуцент спокуси Кевін після невдалої спроби виправити ситуацію за допомогою тактики вибачення використовує у 

своєму арсеналі тактику пропозиції, яка націлена на потреби та інтереси адресатів. Спокусник пропонує виконати особисто 
послугу для реципієнтів, залишаючи їм можливість добровільно зробити свій вибір (What if I just paint the rest of the room 
by myself?). Активована тактика була позитивно прийнята респондентами (Apology accepted), спокуснику вдалося досягти 
свого наміру.

Розглянемо форми вираження тактики пропозиції. У зазначеному прикладі пропозиція актуалізується експліцитно:
Zoey: I tell you what, you get this one bottle, I’ll get the next three.
Ted: Tell you what, no dice.
Zoey: A date with my hot cousin?
Ted: I’ll get the ketchup.
(“How I Met Your Mother” Season 06, Episode 15, 2010; 00:01:25)
Характерною рисою комунікативної ситуації СПОКУСА є першочергове відхилення бенефіціантом пропозиції проду-

цента. Реципієнт не погоджується піти цього разу купити кетчуп в обмін на те, що у наступних трьох випадках це зробить 
адресант (Tell you what, no dice). Агенс відкрито демонструє свою інтенцію, покладаючись на бажання співрозмовника (A 
date with my hot cousin?), втіленого у мовленнєвому акті прямого квеситиву. Пропозиція продуцента чітка і зрозуміла для 
адресата, швидко збуджує його зацікавлення та ілюструє в уяві пацієнса майбутню перспективу і задоволення від її втілення. 
Реципієнт схвально реагує на пропозицію адресанта, що підтверджує успішність спокуси.

Проаналізуємо приклад імпліцитного вираження пропозиції, що вводиться питальним реченням Why don’t you…?:
Michael: Why don’t you just take my place on the trip? 
Jason: Wow, I’m speechless, but I wouldn’t even consider it......unless it’s okay with Sheila.
Sheila: Sure. (“Cruel Intentions” Part 3, 2004; 00:37:17)
Спокусник застосовує прихований спосіб висловлення можливої альтернативи розвитку ситуації, що реалізується у не-

прямому мовленнєвому акті квеситиву (Why don’t you just take my place on the trip?), який сприяє досягненню кінцевої цілі 
спокусника.

Продемонструємо поєднання пропозиції і поради, втіленої модальними дієсловами (We/you should …) в комунікативній 
ситуації СПОКУСА:

Gram: I think we should go into town.
Amanda: What do you mean?
Gram: I think you should get dressed. We should take a drive, get some lunch and get to know each other.
Amanda: So you’re a book editor. (“The Holiday”, 2011; 01:04:50)
Адресант використовує тактику пропозиції (I think we should go into town), модальні дієслова should / ought to вжива-

ються на позначення поради та пропозиції. Остання виражається у м’якій формі, продуцент прагне обмежити свою власну 
думку. Англійській мові властиве використання одиниць суб’єктивної модальності на позначення поради (I think, I suppose 
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та ін.), що пом’якшує її іллокутивну силу, інтенсифікує суб’єктивність і вказує на необов’язковість її дотримання. Змен-
шення спонукальної конотації у подібних реченнях призводить до того, що вони сприймаються як суб’єктивна точка зору 
комуніканта, а не як спонукання. Респондент не дає одразу схвальної відповіді, а реагує уточненням, вираженим у запитанні 
(What do you mean?). Продуцент вдруге застосовує тактику поради та пропозиції, окреслюючи своє бачення проведення часу 
разом (I think you should get dressed. We should take a drive, get some lunch and get to know each other). Завдяки використанню 
займенників you, we скорочується комунікативна дистанція між партнерами і створюється ілюзія уваги, турботи адресанта 
про реципієнта. Це викликає у адресата позитивні емоції, не залишає його байдужим до поради і пропозиції агенса, а го-
ловне мобілізує його підсвідомість на позитивний фінальний результат, що підтверджується реплікою реципієнта у формі 
непрямої згоди (So you’re a book editor).

Тактика пропозиції виражена розповідними складнопідрядними реченнями з підрядними умови:
Tony: Guy I went to private school with wants a new house built. Job’s yours if you want it.
Ted: Tony, look, I don’t need your help.
Tony: Here’s what he’s offering you. 
Ted: That is a big, fat check.
(“How I Met Your Mother” Season 04, Episode 23, 2008; 00:07:30)
Спокусник апелює до тактики пропозиції (Job’s yours if you want it.), представленої розповідним складнопідрядним 

умовним реченням, реалізованим у мовленнєвому акті констативі. Невід’ємною характеристикою поведінки агенса є повага 
до співрозмовника. Дотримання правил ввічливості, такту, кооперації проявляється у тому, що адресант спрямований до-
годити партнеру і надає йому право обирати. Використання пропозиції у ненав’язливій формі (if you want it) підкреслює ав-
торитетне розташування до реципієнта та виступає індикатором рекомендаційного, а не наполегливого характеру. Адресат 
тактовно відмовляє бенефактору (Tony, look, I don’t need your help), що обумовлено відсутністю бажання користуватись його 
допомогою. Продуцент продовжує діяти у обраному напрямку і вдруге активує тактику пропозиції (Here’s what he’s offering 
you), втілену у складнопідрядному з’ясувальному реченні, актуалізованого перформативом. Ефективність обраної тактики 
виявляється у непрямому прийнятті респондентом позиції адресанта (That is a big, fat check).

Тактика пропозиції реалізується інклюзивною формою Let’s..., що використовується з метою заохочення до майбутньої 
спільної діяльності і позначає різноманіття варіантів колективних кооперативних дій:

Woman: Let’s all go back to my place.
Barney: Your place? Thanks but no thanks, 1994 Courtney Love.
Woman: I have a hot tub.
Barney: Okay, this is actually pretty nice.
(“How I Met Your Mother” Season 03, Episode 01, 2007; 00:09:20)
Бенефактор звертається до тактики пропозиції (Let’s all go back to my place), втіленої у простому розповідному реченні 

із конотацією спонукання до виконання дії. Агенс запрошує адресата до себе додому, що декодується як його налаштування 
на спільну діяльність, яка характеризується кооперативним сценарієм розвитку відносин з наміром налагодження довірли-
вих, дружніх стосунків. Після одержання ввічливого відхилення пропозиції (Your place? Thanks but no thanks, 1994 Courtney 
Love) адресант наголошує на перевагах своєї квартири (I have a hot tub), що формує позитивне ставлення реципієнта до 
пропозиції агенса (Okay, this is actually pretty nice).

Тактика пропозиції втілена перформативним дієсловом to offer:
Lary: I came up here to offer you a new job. How ‘bout vice president? Hundred twenty-five to start.
Clip: Really?
Lary: Yeah. Really.
Clip: Oh, I get it. Oh, I get it. (“Mr. Destiny”, 1990; 01:01:45)
Спокуса продукується адресантом апеляцією до тактики пропозиції (I came up here to offer you a new job. How ‘bout vice 

president? Hundred twenty-five to start). Відкритість пропозиції демонструється перформативним дієсловом (to offer), акцен-
тується увага на особі пацієнса завдяки апеляції до займенника (you), унікальність пропозиції представлена оголошенням 
посади (vice president) та високої зарплати (Hundred twenty-five to start), що репрезентує бажання продуцента посприяти 
бенефіціанту.

Тактика пропозиції актуалізована директивним мовленнєвим актом do smth…:
Marshall: Take my number and run in my place. I will bet you 50 bucks you don’t even finish the race.
Barney: 50 bucks? Gee, if I win, maybe I can buy myself an ice-cream cone. Make it $10,000. 
Marshall: You have a gambling problem. You’ll bet me 50. 
Barney: Fine, then no bet. Okay, $50.
(“How I Met Your Mother” Season 02, Episode 15, 2006; 00:04:10)
Адресант активує тактику пропозиції, виражену директивом, спонукаючи реципієнта до виконання конкретних дій (Take 

my number and run in my place), яка поєднується із обіцянкою грошової винагороди навіть за умови поразки (I will bet you 50 
bucks you don’t even finish the race), що обумовлено необхідністю стимулювати у пацієнса бажання та готовність до реалізації 
необхідної діяльності. Бенефіціант погоджується прийняти участь у змаганні із бігу замість продуцента (Fine, then no bet. 
Okay, $50), отже спокусник реалізував свою мету.

Тактика пропозиції виражена твердженням і запитанням:
George: That’s kinda quick. We’ve lived here 18 years. I don’t know if we can get every…
Realtor: Mr. Habib is willing to pay big money, a generous bonus… for whatever inconvenience moving too quickly may cause 

you, George.
George: How generous?
Habib: $15,000 be generous enough?
George: Oh, yeah. (“Father of the Bride” Part II, 1995; 00:21:50)
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Бенефактор у імпліцитній формі відмовляє адресанту (That’s kinda quick. We’ve lived here 18 years. I don’t know if we 
can get every…). Ріелтор залучає тактику пропозиції (Mr. Habib is willing to pay big money, a generous bonus… for whatever 
inconvenience moving too quickly may cause you, George), зазначаючи, що його клієнт готовий платити великі гроші за не-
зручність покинути будинок у короткий час, що фіксується у мовленні відповідними лексичними маркерами (big money, 
a generous bonus). Запропонована компенсація зацікавила реципієнта, що відображено у його реактивній репліці (How 
generous?). Продуцент спокуси використовує тактику пропозиції, втіленої у мовленнєвому акті квеситиву ($15,000 be 
generous enough?), яка отримує схвалення з боку бенефіціанта, спричиненого задоволенням адресата сумою відшкодування 
(Oh, yeah).

Зазначимо, що продуктивним способом позначення пропозиції у сучасній англійській мові виступають запитання, які 
мають пряму та опосередковану форми вираження. Адресату надається пріоритетна позиція, оскільки він виступає відпо-
відальною особою за прийняття рішення.

Тактика пропозиції реалізована загальними запитаннями Do you want …? Would you... ?, за допомогою яких відбува-
ється запит інформації про бажання адресата:

Robin: Hey, guys. Do you want to take two hot girls to prom?
Guy 1: We don’t have that kind of money.
Robin: For free.
Guy 1: Oh, yeah!
Guy 2: Sure. 
(“How I Met Your Mother” Season 01, Episode 20, 2005; 00:09:50)
Адресант встановлює контакт із партнерами у вигляді привітання (Hey, guys), що супроводжується апеляцією до такти-

ки пропозиції у вигляді мовленнєвого акту квеситиву (Do you want to take two hot girls to prom?). Використання лексичних 
маркерів (two hot girls to prom) націлено на потреби та бажання реципієнтів, перед якими їм важко встояти. Адресат відпо-
відає завуальованою відмовою, що пояснюється браком грошей (We don’t have that kind of money). Агенс повідомляє нову 
інформацію, яка суттєво змінює ситуацію (For free), що призводить до миттєвої згоди обох бенефіціантів (Oh, yeah!, Sure).

Тактика пропозиції втілена у загальному запитанні Can you …?, що є запитом щодо можливостей адресата: 
Sebasitan: Can you join me for a swim? It is ten o’clock, but we are reasonably young. 
Annet: Your proposal’s only mildly insulting, so I’ll consider it. Give me a minute. (“Cruel Intentions”, 1999; 00:27:07)
Продуцент спокуси використовує тактику пропозиції (Can you join me for a swim?), що доповнюється констатацією фак-

ту (It is ten o’clock) та аргументацією (but we are reasonably young), яка виправдовує запрошення. Реципієнт погоджується 
скласти компанію адресанту (Your proposal’s only mildly insulting, so I’ll consider it. Give me a minute).

Тактика пропозиції виражена спеціальним запитанням:
Man: All right, Eriksen, I’ve got some good news. On Monday, Bilson and I are going to talk to Montague in HR. When you 

graduate, we want you working with us. What do you say? 
Marshall: Yes! 
(“How I Met Your Mother” Season 01, Episode 17, 2005; 00:16:48)
Агенс привертає увагу пацієнса (All right, Eriksen), створює дружню атмосферу, сприятливу для розвитку подальшого ді-

алогу. Продуцент спокуси хоче поділитися із співрозмовником хорошими новинами (I’ve got some good news), що активізує 
зростання рівня інтересу реципієнта завдяки вживанню лексичних одиниць із позитивно-оцінним значенням (good news), 
і окреслює свої плани на понеділок (On Monday, Bilson and I are going to talk to Montague in HR). Адресант звертається до 
тактики пропозиції, продемонстрованої складнопідрядним умовним реченням у формі перформативу (When you graduate, 
we want you working with us), та інформує реципієнта щодо своїх намірів стосовно нього, що акомпануються із мовленнєвим 
актом квеситивом (What do you say?). Спокусник апелює до питальної форми для узгодження із адресатом свого бажання з 
метою дізнатися його думку, що відбувається із дотриманням норм кооперативного спілкування. Бенефіціант погоджується 
працювати із агенсом (Yes!), що підтверджує правильно організований спокусником вплив на реципієнта.

Тактика пропозиції актуалізована умовним запитанням у формі What if I …?
Lily: I cannot give up my bedroom to a boot thief. She should be punished, not rewarded.
Ted: What if I reimburse you for the boots, full retail? 
Lily: Please enjoy our bedroom.
(“How I Met Your Mother” Season 03, Episode 03, 2007; 00:13:25)
Адресат не готовий допомогти бенефактору (I cannot give up my bedroom to a boot thief), що супроводжується обґрун-

туванням власної позиції (She should be punished, not rewarded). Продуцент спокуси обізнаний із преференціями партне-
ра, які використовує для трансформації її емоційного настрою. Тед активує тактику пропозиції із умовою, яка накладає 
зобов’язання на агенса, і повідомляє про свою готовність відшкодувати повну вартість черевик (What if I reimburse you for 
the boots, full retail?), що позитивно сприймається Лілі (Please enjoy our bedroom).

Тактика пропозиції функціонує у вигляді еліптичного запитання:
Sasha: I think I’ve told you everything.
Emmi: Yeah, I know you’re forgetting something. One extra credit on your diagram, want or not?
Sasha: I do I want it. Well there was... (“Bad Teacher”, 2011; 00:50:05)
Бенефіціант не має наміру повідомляти більше інформації співрозмовнику (I think I’ve told you everything). Адресант, 

резюмуючи відповідь комуніканта, користується своїм становищем і висуває вигідну для реципієнта пропозицію (One extra 
credit on your diagram), що сприяє зменшенню напруги і покращенню атмосфери між співрозмовниками, доповнену еліп-
тичним питанням (want or not?), яке можна трансформувати у повне речення (Do you want it or not?). Обраний атрактор 
досягає мети спокусника, що продемонстровано у респонсивній репліці пацієнса (I do I want it. Well there was...). 

Висновки. Проведена розвідка дозволяє стверджувати, що тактика пропозиції становить великий пласт від загальної 
кількості прикладів актуалізації ситуації спокуси. Тактика перебуває у полі кооперативних відносин і має експліцитну та 
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імпліцитну форми реалізації. Аналіз лексичних маркерів вираження пропозиції доводить ефективність впливу адресанта на 
реципієнта, що має намір спонукати пацієнса до прийняття позиції продуцента спокуси.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в аналізі тактики заклику до дії у комунікативній ситуації СПОКУСА.
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Стаття є частиною більш об’ємного дослідження про способи сприйняття людиною ваги предметів та способи вербалізації 
цього процесу. Об’єктом дослідження є прикметники «тяжкий»/ «важкий». Автор доводить високу активність візуального спо-
собу сприйняття указаних ознак, хоч традиційно їх не пов’язують з сенсорним сприйняттям. 
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Статья является частью более объемного исследования о способах восприятия человеком веса предметов и способахверба-
лизации этого процесса. Объектом исследования является прилагательное «тяжелый». Автор доказывает высокую активность 
визуального образа восприятия указанного признака, хотя традиционно его не связывают с сенсорным восприятием.
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MODELSOFVISUALPERCEPTIONOFOBJECTS’ WEIGHT

The article is part of more extensive study of how people perceive the weight of objects and ways of linguistic objectivation of this pro-
cess. The object of study is adjectives «difficult» / «heavy». The author proves the high activity of visual method of perception of indicated 
signs, although traditionally they are not associated with sensory perception.

As result of analysis, certain conclusions have been made regarding the form of human perception of the weight of objects and ways of 
expressing this perception: 1) visual channel of acquisition of the world is important and, we assert, one of the most important in the process 
of estimation of objects’ weight; 2) visual perception is one of the ways of contactless characterization of object weight; 3) in terms of the 
nature of evaluated objects, a person uses visual comprehension to specific objects of environment (heavy barge), to abstractions (severe 
sorrow), and to specific phenomena that show abstract manifestations (stony stare certifies negative emotional state, intense personal rela-
tionships, etc.); 4) in accordance with the nature of expressing, the process of visual perception of objects’ weight is implicit (without refer-
ence to the visual perception channel) and explicit (indicating the visual method of assessing the weight of objects); 5) when determining the 
weight of specific objects of environment, the high level of activity are presented by models «difficult – as actants of the situation testify», 
«heavy – as it is distinguished by weight and size from alike», «hard – as it is big», «solid – as it is densely and tightly placed». We see high 
scientific potential in working out of separate directions (actually linguistic, psycholinguistic, actually psychological) of determined problem 
and in creating the unified concept of comprehension by a person of the category of feature.

Key words: models of visual perception, adjective, difficult, heavy.

Незважаючи на давню традицію частиномовного вивчення, прикметники довгий час поступались номінативам та верба-
тивам. Поняття про прикметник як своєрідний клас слів, що позначає ознаки предмета, заґрунтовано в працях О. Потебні, 
О. Пєшковського, О. Шахматова, В.Виноградова, А. Шраммата ін., однак активізацію мовознавчих зацікавлень ад’єктивами 
спостерігаємо тільки у кінці ХХ ст. В україніці комплекснідослідження прикметника здійснено у студіях А. Висоцького, 
І. Вихованця, Л. Гікова, О. Кривоносова, В. Німчука, Д. Шмельова та ін., питання словотвору та семантики прикметників 
описано у працях О. Шевчук, А. Шамоти, А. Грищенка, М. Тимченка, Л. Пустовіт, В. Ґрещука, І. Кононенка, М. Степанен-
ка та ін; категорії ступенів порівняння – у розвідках О. Безпояско, І. Вихованця, Г. Гельбіга, К. Городенської, Н. Костусяк, 
М. Степанової та ін. Вагомий внесок у вивчення ад’єктивів на позначення ваги об’єктів вніс на рівні кандидатського дослі-
дження О. Сторчак, проте матеріалом аналізувйого працях слугувала англійська мова. Окрім того, можна назвати невелику 
кількість студій, спрямованих на дослідження українських прикметників на позначення ваги об’єктів (А. Габай, Л. Михай-
люк, І. Носенко та ін.), які містять переважно аспектуальний характер, що при сучасному розвитку інформаційних систем 
вияснює лакунарність українського мовознавства у визначеній площині. 

Прикметники на позначення ваги поки що не отримали однозначної локалізації в системі сприйняття людиною світу. 
Загальновизнаною є їхня приналежність до групи якісних, проте у векторі способів осмислення довкілля людиною роз-
межування якісних, відносних та присвійних ад’єктивів мало інформативне. Недостатнє вивчення ознаки у процесі осяг-
нення людиною макрокосму визначає актуальність обраної для дослідження теми. Метою статті є виявити типові моделі 
безконтактного візуального сприйняття ваги об’єктів. Об’єктом дослідження слугували мікроконтексти з прикметниками 
«тяжкий» /«важкий», оскільки саме ці лексеми є основними, найбільш чіткими класифікаторами ваги предметів. Паралель-
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не використання прикметників з ідентичними видами об’єктів і в ідентичних ситуаціях не дозволяє без спеціальних студій 
виявити домінантність одного з них. 

Сьогодні у всіх науках, що займаються вивченням онтології природної еволюції, зокрема, у фізіології та психології, 
аксіомною вважають доктрину так званого сенсорного сприйняття світу людиною. У процесі дослідження взаємодії люди-
ни і світу виокремлено і сформовано наукову фізіологічну систематизацію рецепторів, за допомогою яких людина здатна 
концептуалізувати і категоризувати світ. Дієвість сенсорного кодування базованого на активності перцептивних систем, 
що являють собою сукупність ієрархічних механізмів сприйняття, здатних вирішувати різні за складністю перцептивні за-
вдання. Класично виділяють п’ять сенсорних систем сприйняття інформації: візуальну, аудіальну, тактильну, густативну та 
одоричну. Відповідно в мовознавстві сформовано систему прикметників сенсорної характеристики. 

Візуальний спосіб є основним способом сприйняття довкілля. За його допомогою людина сприймає до 90 % інформації. 
До так званих візуальних прикметників, тобто до прикметників, що виявнюють ознаку об’єктів, установлену за допомогою 
активності зорових рецепторів, належать ад’єктиви на позначення кольору, розміру, віддаленості, форми тощо. До указаної 
групи мовного матеріалу не внесено лексем на позначення ваги, проте, як указує практичний аналіз матеріалу, візуальне 
сприйняття є одним із основних каналів сприйняття «вагової» характеристики. 

У вирішенні проблеми дієвості сенсорного візуального каналу при освоєнні характеристики предмета за вагою показо-
вим є те, що так зване прототипне, або основне значення відповідних лексем побудовано на основі перцептивної, власне, 
зорової діяльності людини: «ВАЖКИЙ // 1. Який має велику вагу; тяжкий; протилежне легкий. Замфір бачив, як возили на 
Прут важкізалізні бочки (Коцюб.); Важкий пором пропливає мимо і наче тане в густих сутінках (Донч.)»[2, с. 277] (зі 
словникових статей вибираємо тільки приклади, що засвідчують авторське розуміння матеріалу –Т. Миколенко). Указані мі-
кроконтексти доводять, що людська свідомість здатна сформувати оцінку за шкалою «важкий –легкий» на основі аналізу ві-
зуально сприйнятих ознак ситуації. У першому прикладі ментальний результат «бочки є важкими» установлено в результаті 
аналізу візуальних факторів: яка машина перевозить бочки – велика чи мала, які бочки за розміром – великі чи малі, як їде 
машина (машина, навантажена важким чи легким товаром, має різний «стиль їзди» тощо), можливо, мовець бачив, як ванта-
жили чи розвантажували бочки тощо. У другому прикладі вагу річкового судна визначено в результаті осмислення параме-
тричних характеристик (розміру порома), вигляду палуби, логічного установлення наявності вантажу, видимості ватерлінії 
тощо. Сформулювати вербальну модель аналізованої візуальної ситуації проблемно, оскільки, по-перше, у ній здебільшого 
відсутні мовні маркери, і, по-друге, візуальне сприйняття поєднано з ментальним, адже висновок про вагу предметів зро-
блено на основі логічного аналізу візуальних ознак ситуації. Умовно визначаємо ситуацію як «важкий – бо про це свідчать 
актанти ситуації». Зауважимо, що в лексикографічній статті «ТЯЖКИЙ // 1. Який має велику вагу, значний вагою; важкий; 
протилежне легкий»[3, с.343] прикладів, які б ілюстрували з відповідною мірою доказовості візуальний спосіб сприйняття 
предметів на основі аналізу ситуації, не виявлено. 

Поетапно аналізуючи окремі значення лексем «тяжкий» і «важкий» у СУМі, констатуємо наявність моделі визначення 
ваги об’єктів, сформованої на основі відношень ототожнення: «важкий – бо виділяється вагою і розміром з-посеред 
подібних». Виявлення параметричного компонента ситуації вважаємо кардинальним для формування висновків про вагу 
об’єктів, проте параметричний компонент у мовному відтворенні ситуації є імпліцитним: «ВАЖКИЙ // Який має вагу, біль-
шу, ніж звичайно мають подібні предмети. Пшениця колихалася густа й висока, з важким багатим колосом (Смолич)»[2, 
с. 277]; «ТЯЖКИЙ // Більший вагою, ніж звичайно мають подібні предмети. Дівчата й молодиці дбало сушать Під сонцем, 
на розпеченім асфальті, Тяжке, добірне зерно (Рильський)»[3, с.343]. Важливо, що один із компонентів такого порівняння 
є тільки уявним, тобто ситуація зіставлення є ментальною, а не реальною. 

 Типовою для зорового оцінювання ваги конкретних предметів є модель ментальної асоціації «важкий – бо великий». 
У СУМі приклади аналізованої візуальної аферентації ваги спостерігаємо в словникових статтях обох аналізованих лексем, 
прикметно, що такі приклади виділено в окремі пункти і, що важливо, приклади, запропоновані читачам, стосуються одного 
типу предметів – будівель, хоч мовне оформлення не є структурно-аналогійним, а швидше свідчить про вплив індивіду-
ального стилю оформлення словникових статей різними авторами: «ВАЖКИЙ // Вигляд якого (значні розміри, масивність, 
густота і т. ін.) свідчить про велику вагу. І та потвора стала в людях богом, їй будувалися просторі храми з важкими 
колонадами(Л. Укр.)»[2, с.277],«ТЯЖКИЙ// В якому відчувається велика вага через масивність, значні розміри і т. ін. Тяж-
кою баштою чорніє карагач (Бажан); А гори Зімкнулись, як вежі тяжкі навкруги (Гончар)»[3, с.343].

Ситуація візуального сприйняття є настільки ж важливою для людини, як і тривіальною, тому зазвичай спеціально спо-
сіб сприйняття ваги об’єктів не акцентовано: Небо світилося, як весняне, і бігли по ньому великі лапаті хмари, темні на 
споді і яскраво-лискучі у верхах. Часом вони збивались у темну й важку хмару, яка виплюскувала з себе короткий і сильний 
дощ [5]. 

Зорова характеристика предметів дає змогу провести їх різнобічний аналіз і зробити відповідні висновки не тільки 
стосовно зовнішніх характеристик, але й стосовно внутрішніх якостей і функціональних особливостей, проте первинним 
є все ж таки мисленнєвий опис зовнішніх рис, у результаті якого у свідомості людини утворюється система колірних, роз-
мірових, формових (за формою) тощо властивостей візуального об’єкта у вигляді гештальту (єдності, цілісності). Розмір, 
колір, форму вважають основними візуальними характеристиками, проте це найбільш чіткі, прості у процесі аналітич-
ного виокремлення ознаки. У практиці сприйняття за допомогою зору можна виявити значно більше зовнішніх дескрип-
цій конкретних предметів, зокрема, таких, як спосіб прикрашання (вигляд і форму орнаменту, матеріал, використаний для 
орнаментування, колір орнаменту, спосіб нанесення тощо). Густий, щільно накладений шар оздоби дає підстави вважати її 
«тяжкою» / «важкою» і засвідчує дієвість моделі «важкий – густо і щільно накладений». Приклади прикрашеного шиттям 
одягу знаходимо у творчості П. Загребельного: За той час старий Феопемпт ще побував у княжих осiнях, але тепер уже 
князь виставив од себе пресвітера Ларивона, i було трохи смішно спостерiгати, як проти зсохлого на сарану, загублено-
го в дебелих, прошитих важким золотом шатах митрополита стає свiтлобородий, мужикуватий руський священик у 
піддирканій старенькiй рясi, в порудiлих чоботях-витяжка з грубої шкiри.... [1]. Внутрішнє прагнення краси спричинило 
давню традицію прикрашування житла, предметів побуту та інтер’єру, хоч разом з тим зовнішнє оформлення часто викону-
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вало, окрім естетичної, власне практичну функцію, сприяло укріпленню предмета і його довговічності: І зараз потім було 
чути придушений скрип тяжких, залізом окованих дверей на заржавілих завісах, скрип, що пригадував стогін людини в 
годині скону [4].

 Отже, у результаті аналізу можна зробити певні висновки стосовно форми сприйняття людиною ваги предмета та спо-
собів ословлення цього сприйняття: 1) зоровий канал освоєння світу є вагомим і, стверджуємо, одним із основних у процесі 
оцінювання ваги предметів; 2) візуальне сприйняття є одним із способів безконтактної характеристики ваги предметів; 
3) з погляду характеру оцінюваних об’єктів візуальне осмислення людина застосовує до конкретних предметів і об’єктів 
довкілля (важка баржа), до абстракцій (важка туга) та до конкретних явищ, що засвідчують абстрактні прояви (важкий по-
гляд засвідчує негативний емоційний стан, напружені особистісні стосунки тощо); 4) відповідно до характеру омовлення 
процес візуального сприйняття ваги об’єктів є імпліцитним (без вказівки на зоровий канал сприйняття) та експліцитним (із 
вказівкою на зоровий спосіб оцінювання ваги об’єктів); 5) при визначенні ваги конкретних об’єктів довкілля високий рівень 
активності презентують моделі: «важкий – бо про це свідчать актанти ситуації», «важкий – бо виділяється вагою і розміром 
з-посеред подібних», «важкий – бо великий», «важкий – бо густо і щільно накладений». Вбачаємо високий науковий по-
тенціал в опрацюванні проблем, пов’язаних зі способами сприйняття ознак, в окремих напрямах (лінгвістичному, психоло-
гічному, психолінгвістичному) та у створенні єдиної концепції осмислення людиною категорії ознаки. 
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Постановка проблеми. Сучасний світ дедалі більше потребує знань іноземних мов. Володіння ними в умовах повсюд-
ного зростання міжнародних економічних, політичних і культурних зв’язків стає нагальною потребою для людей різних 
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професій. А відтак перед державою одним із пріоритетних завдань є вироблення нових, більш ефективних методів підготов-
ки кадрів, здатних у своїй професійній діяльності здійснювати різні види міжмовної та міжкультурної комунікації. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретичною проблемою впровадження інноваційних методів, їх адаптації в різних умо-
вах займаються, зокрема, Карамишева Т.В. [3], Китайгородська Г.О. [4], Крюкова О.П. [5], Пассов Є.І. [6], Полат Є.С. [7] та 
інші. 

Мета статті – узагальнити теоретичну основу впровадження й адаптації інноваційних методів організації навчання іно-
земних мов у нашій країні, послуговуючись освітнім досвідом США.

Актуальність дослідження пояснюється необхідністю застосування найновіших методик навчання іноземної мови як 
неодмінного атрибута висококваліфікованого фахівця.

Виклад основного матеріалу. Однією з перших спроб подолати недоліки граматико-перекладних і лексико-перекладних 
методів навчання стала поява аудіолінгвальної методики, у якій перевага надається аудіюванню. Її виникнення пов’язують 
із посиленням уваги до навчання іноземних мов у США наприкінці 1950-х років. Термін «аудіолінгвальний метод» запро-
понований у 1964 р професором Нельсоном Бруксом, а власне технологія його застосування полягала у перетворенні про-
цесу навчання з мистецтва у науку, дозволяючи учням / студентам ефективно опанувати іноземною мовою. Новий підхід як 
методологічна основа діяв у навчальних закладах США і Канади аж до 1980х рр., коли він дедалі частіше зазнавав критики 
і врешті-решт був витіснений актуальнішими підходами. 

Важлива роль у різних комунікативних методиках відводиться іграм та ігровим технологіям. Переважно використову-
ються т. зв. «рольові ігри», у яких учням пропонується уявити себе в тій чи іншій ролі. Гра як метод навчання іноземної 
мови стає пріоритетною технологією в роботі з учнями молодшого шкільного віку, адже вони ще не вміють спілкуватися, 
висловлювати свої думки, обмінюватися враженнями, використовуючи іноземну мову, але вже можуть будувати прості фра-
зи і потребують тренування здобутих теоретичних умінь і навичок. Автори методики Total Physical Response (з’явилася у 
1960-х роках в Америці) стверджували, що «людині, яка вивчає мову, необхідна рухова реакція на отриману інформацію: 
адже маленькі діти завжди реагують на мову дорослих виконанням тієї чи іншої команди. Послуговуючись методикою Total 
Physical Response, учні повинні були виконувати всілякі команди вчителя, а також брати участь в іграх, які передбачають 
виконання рухів і дій, пов’язаних з отриманою інформацією. Згодом ця методика зазнала нищівної критики, оскільки учням 
відводилася пасивна роль – вони не мали можливості здійснювати власну мовну діяльність». [9, с. 293].

 Комунікативний метод передбачає руйнування психологічного бар’єру між викладачем та учнем, ефективніше долання 
страху перед процесом спілкування. Численні ігрові прийоми викладання: робота «у парах», «у трійках», участь у тематич-
них дискусіях, організованих за актуальною для учнів / студентів проблематикою – все це дозволяє викладачеві врахувати 
індивідуальні особливості кожного учасника освітнього процесу, урізноманітнити заняття творчими і цікавими завданнями. 

Класичний граматико-перекладний метод навчання орієнтований на наукове дослідження мови: він дає поглиблене ро-
зуміння граматичної структури, формує стійкі уміння послуговуватися писемною мовою. Проте у 1980-х рр. комуніка-
тивна компетенція стала своєрідним символом лінгводидактики. Пріоритетним підходом проголошено вивчення іноземної 
мови за законами комунікації, адже діяльнісний аспект застосування знань передбачає формування вмінь використовувати 
«чужу» мову в інтерактивному спілкуванні. Технологічна революція вийшла на етап створення комп’ютерних мереж, що 
дозволяють використовувати ЕОМ як засіб двостороннього інтерактивного спілкування. Комп’ютери відкрили нові пер-
спективи для навчання іноземних мов, дозволяючи засвоювати теорію і практику безпосередньо через інтерактивне спілку-
вання в Інтернеті. Комп’ютерні мережі створюють умови для виникнення нових видів і форм комунікації, для їх динаміч-
ного і широкого поширення. За таких обставин необхідно, щоб студенти у процесі навчання отримували про них найбільш 
цілісне уявлення. Це особливо важливо для вивчення іноземних мов, зокрема англійської, на яку припадає найбільша частка 
міжнародної онлайнової комунікації. 

Комп’ютерні мережі забезпечують доступ до необмеженої інформації. Для практики навчання іноземних мов це ство-
рює величезні можливості: дистанційне навчання можливе в будь-якій точці земної кулі із залученням носіїв мови, комуні-
кація у синхронному / асинхронному режимі через електронну пошту або програми Messenger, Skype, ICQ і т.д. При цьому 
їх кореспондентами можуть бути як окремі індивіди, так і невелика група, цілий клас або навіть глобальна конференція, що 
залучає сотні і тисячі людей у різних регіонах. 

Реалією нового світу став глобально представлений у «всесвітньому павутинні» гіпертекст, використовуючи який сту-
денти можуть вести пошук будь-якої інформації, отримувати протягом декількох хвилин доступ до будь-яких матеріалів: 
газетних, журнальних, інших онлайнових публікацій. Великий та унікальний мовний матеріал, що надається Інтернетом, 
дозволяє значно прискорити процес вивчення мови. 

Знання і кваліфікація стають пріоритетними цінностями для людини. Не дивно, що у ХХІ столітті, добі динамічних змін 
і ділової зайнятості, дистанційна форма навчання здобуває надзвичайну популярність. Адже вона має цілу низку незапере-
чних переваг: гнучкий індивідуальний графік роботи, а, отже, можливість вивчати іноземну мову в будь-який зручний для 
суб’єкта час, постійний контроль успішності, чітко здійснюваний за допомогою спеціальних комп’ютерних програм у будь-
якому місці країни чи світу. У США, наприклад, діє проект дистанційної освіти AJA (American Junior Academy), в якому 
бере участь ряд коледжів, університетів, державних і приватних шкіл. Мета проекту полягає в тому, що дітям різних країн 
надається можливість заочно навчатися в американській школі і готуватися до вступу в американський університет. Крім 
звичайних шкільних дисциплін, навчальними планами передбачені комп’ютерні уроки англійської мови. AJA пропонує до-
машні мультимедіакурси інтенсивного змісту з високим ступенем інтерактивності і розвиненими засобами роботи зі звуком. 
Всі зазначені програми розроблені у США, але вони представлені й на українському ринку. 

Зараз вже всі розуміють, що Інтернет забезпечує унікальні можливості для вивчення іноземних мов: він дозволяє корис-
туватися автентичними текстами, слухати і спілкуватися з носіями мови, тобто створює природне мовне середовище. Про-
відну роль у навчанні відіграють не заучування тих чи інших основ, правил і положень дисципліни, а засвоєння різних видів 
і способів мовної діяльності – говоріння, аудіювання, читання, письма, реферування, анотування, виконання тестів, презен-
тацій у Power Point і т.д. При цьому освітня програма повинна укладатися таким чином, щоб студенти могли знайомитися з 
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культурою тієї країни, мова якої вивчається, розвивати здатність до міжкультурної взаємодії. Інтернет став найважливішим 
фактором безперервної освіти, оскільки з його допомогою можна в будь-який момент, не виходячи з дому або перебуваючи 
в будь-якій точці землі, де є зв’язок, оновлювати свої знання або здобувати додаткову освіту, відвідувати уроки іноземної 
мови у віртуальних школах. Internet-технології допомагають відтворювати реальну атмосферу класних / аудиторних занять 
у зручний для суб’єкта час і в заданому темпі. Подібний вид навчання e-learning, тобто навчання за допомогою електронних 
носіїв інформації, широко практикується в усьому світі. Весь процес навчання в подібній віртуальній школі побудований у 
режимі on-line. При цьому розробники намагаються враховувати всі необхідні вимоги до курсу вивчення англійської мови 
у дистанційній формі: 

• створення проекту на базі сучасних Internet-технологій; 
• використання мультимедійних можливостей комп’ютера; 
• залучення навчальних матеріалів, створених носіями мови, та забезпечення можливості спілкування учня з викладачем 

незалежно від місця їх знаходження і різниці в часі; 
• організація віртуальних класів для учнів з відвідуванням уроків викладачем у реальному часі [11]. 
У сучасному викладанні іноземних мов дедалі активніше використовуються сервіси Веб 2.0 (Web 2.0). Під Веб 2.0 ро-

зуміють комплексний підхід до організації, реалізації та підтримки Web- ресурсів. Звернемося до розгляду основних Web-
ресурсів, що ними послуговуються при викладанні та вивченні іноземних мов. Блог (англ. Blog, від «web log», «мережевий 
журнал або щоденник подій») – веб-сайт, основний зміст якого представляють регулярно доповнювані текстові публікації, 
зображення або мультимедіа. Людей, які ведуть блог, називають блогерами. Сукупність усіх блогів Мережі прийнято на-
зивати блогосферою. Використання блогів у процесі навчання має свої переваги: 

1. Допомагає учням стати експертами в конкретній галузі знань. Щоб знайти інформацію, яку можна використовувати 
в Інтернет-щоденнику (прокоментувати, розкритикувати, процитувати), автори блогів відвідують безліч сайтів з певної те-
матики. 

2. Підсилює інтерес до процесу навчання. Новизна технологій – один із мотивуючих факторів у навчанні. Учні самі 
керують процесом свого навчання, займаючись активним пошуком інформації. 

3. Відкриває нові можливості для роботи у класі та за його межами. Ведення блогу дозволяє кожному учневі взяти 
участь у дискусії. Популярністю в Інтернеті користуються такі масові блог-платформи: 

– Blogger https://www.blogger.com/start 
– Wordpress http://www.wordpress.com
– MySpace http://www.myspace.com/ 
– Facebook http: // www. facebook. com / 
Twitter (від англ. Twit – «щебетати», «базікати») – інтернет-сайт, що являє собою систему мікроблогів, які дозволяють 

користувачам відправляти короткі текстові замітки (до 140 символів), використовуючи веб-інтерфейс, SMS, служби миттє-
вих повідомлень. Завдяки сайту Twitter в Інтернеті з’явився новий спосіб спілкування «твіттінг» (від англ. Twitting). Сайт 
Twitter може бути використаний у навчанні писемній мові, щоб допомагати студенту фокусуватися на вмінні писати грамот-
но і коротко. Учні можуть читати, що пишуть інші, а також брати участь в twitter-дискусіях [11]. 

Веб-квест (англ. WebQuest / webquest) у педагогіці – проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання яко-
го використовуються інформаційні ресурси Інтернету. Взагалі, Quest у перекладі з англійської мови – це тривалий цілеспря-
мований пошук, який може бути пов’язаний з пригодами або грою. В Інтернет цей термін прийшов для позначення одного 
з різновидів комп’ютерних ігор. Веб-квест як навчальне завдання був розроблений двома американськими вченими Берні 
Доджем і Томом Марчем усередині 1990 років. Тематика веб-квестів характеризується широтою галузевого охоплення, а 
проблемні завдання – різним ступенем складності. Результати виконаної роботи оформлюються у формі усного виступу, 
комп’ютерної презентації, есе, веб-сторінки і т.п. Використання веб-квестів та інших завдань на основі ресурсів Інтернету 
для вивчення іноземної мови вимагає від учнів / студентів відповідного рівня володіння цією мовою для роботи з автен-
тичними ресурсами. У зв’язку з цим ефективна інтеграція веб-квестів у процес навчання можлива у тих випадках, коли 
веб-квест передбачається як творче завдання, котре завершує вивчення будь-якої теми і супроводжується тренувальними 
лексико-граматичними вправами [2]. 

Підкастинг (англ. Podcasting, від iPod і англ. Broadcasting – повсюдне, широкоформатне мовлення) – процес створення 
і поширення підкастів, тобто звукових або відеопрограм, у Всесвітній мережі. Як правило, підкасти мають певну тематику 
і періодичність видання. Новим у системі підкастингу є те, що первинну інформацію не потрібно завантажувати з сайту 
окремо і постійно контролювати, чи з’явилося щось нове на сайті. Замість цього користувач може безкоштовно оформити 
підписку, а відтоді автоматично отримувати нову інформацію на свій комп’ютер або MP3-плеєр. Для цього потрібно заван-
тажити відповідне програмне забезпечення, наприклад iTunes або Juice, яке буде регулярно перевіряти сайти і завантажува-
ти нові аудіо- або відеофайли на комп’ютер / MP3-плеєр. 

Skype – це програма, що використовується для двохстороннього аудіо- та відеозв’язку між абонентами або завантаження 
нових аудіо- та відеофайлів на комп’ютер / МР3-плеєр. За допомогою програми Skype можна здійснювати спілкування (чат, 
голос, відео) між абонентами, що знаходяться в будь-якій точці світу, пересилати файли будь-якого обсягу з максимально 
можливою швидкістю, організовувати і проводити телефонні конференції з декількома співрозмовниками. Останнім часом 
програма Skype активно використовується в освіті для здійснення зв’язку між учнями, які перебувають на тій чи іншій 
відстані один від одного. Комунікація учасників може проходити у формі голосового чату. За наявності інтернет-камери, 
суб’єкти процесу можуть бачити один одного під час спілкування [8, с. 12 – 13].

YouTube – сервіс, що надає послуги з розміщення відеоматеріалів.
Google Maps – набір додатків, побудованих на основі безкоштовного картографічного сервісу і технологій, які надає 

компанія Google. Зроблені цією компанією карти і супутникові знімки дають учням / студентам можливість віртуально від-
відати будь-яке місце світу під час занять, прокласти маршрут або провести віртуальну екскурсію. 
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Однак, говорячи про нові можливості, які відкриває перед нами та чи інша інновація, треба зауважити, що не завжди 
і не у всіх вона викликає позитивні оцінки або асоціації. Почнемо з того, що сам термін «інновація» прийшов в освіту зі 
сфери економіки. Там він був нерозривно пов’язаний з поняттям прибутку, а критерієм ефективності інновації служила та 
додаткова фінансова вигода, яка виникала в результаті появи нового продукту або сервісу. 

В освітньому процесі результат від нововведення виявляється не настільки швидко та відчутно, оскільки його продук-
том є людина, інтелектуальний рівень і професійні якості якої оцінюються досить умовно, за допомогою критеріїв, що не 
мають точного фінансового еквіваленту. 

 Уважне і всебічне вивчення і критичне запозичення освітніх технологій, що виправдали себе в зарубіжній практиці, 
може виявитися ефективним у використанні в сучасному українському просторі. Це стосується розгляду прогресивного до-
свіду США у застосуванні найсучасніших Інтернет-ресурсів для опанування навчальних курсів. Хоча в самій країні та за її 
межами американська система освіти вважається однією з найбільш передових, уряд США визнав за необхідне розпочати її 
масштабне реформування. Щодо нинішнього стану вивчення іноземних мов, то варто згадати один із жартів, який побутує 
серед американців: 

В.: Навіщо придумали іноземні мови? 
О.: Щоб люди могли говорити про американців за їх спинами. 
Наше дослідження не позбавлене суб’єктивних оцінок. Описані дані дозволяють зробити такі висновки: в Україні і 

США на сьогодні є цілий ряд загальних, іноді дуже схожих проблем, які потребують невідкладного вирішення – підвищен-
ня в учнів /студентів мотивації до оволодіння іноземними мовами, розробка та застосування прогресивних педагогічних 
методик, які відповідають потребам і вимогам сучасності. Зауважимо, що через низку причин у США інноваційний підхід 
до методів навчання іноземних мов відрізняється більш широким розмаїттям технологічних прийомів та інтенсивністю, ніж 
в Україні. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в тому, що американський досвід білінгвальної освіти є особливо 
корисним у сучасних українських умовах. Активне налагодження міжнародної співпраці з науковими установами, з окре-
мими носіями мови сприяє забезпеченню ефективного освітнього процесу, більш продуктивному оволодінню мовленням і 
граматикою іноземної мови через безпосереднє занурення суб’єктів освітнього процесу у «живе» спілкування і створення 
природного середовища функціонування мов. Для українських викладачів така практика необхідна як для обміну досвідом, 
так і підвищення особистої фахової кваліфікації.
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of classical works on topics of a political discourse, among which ones we can mention the works of the Dutch scientist T. van Dyke, the 
French scientists R. Bart and M. Foucault and expecially the works of one of the most famous representatives of the “Frankfurt School” 
Y. Habermas, and the recent studies on the Arabophone political discourse, in particular the scientific article of the Arab scholar from the 
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political discourse: 1) the modern Arabophone political discourse is characterized by a religious brightness; 2) the dominance of the formal 
component over semantic is observed in the Arabophone political discourse, that is, the the explicit antagonism between the concepts of 
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Постановка проблеми та актуальність дослідження. У зв’язку зі значним розвитком та поширенням у світі глобалі-
заційних процесів та інформатизації суспільства, наразі перед нами постає питання щодо вивчення впливу цих феноменів 
на думку та свідомість як окремої особистості, так і всього суспільства в цілому. Цей вплив здійснюється через різноманітні 
сфери діяльності людини, зокрема через ЗМІ, рекламу та, особливо, через політичну сферу. Інструмент впливу на суспільну 
думку та свідомість у політиці слід розглядати перш за все через призму політичного дискурсу, який нині постає одним із 
найактуальніших аспектів як у галузі лінгвістики, так і в інших науках. У цьому контексті необхідно звернути особливу 
увагу на мову та мовлення, як на одну із фундаментальних складових процесу впливу на людську свідомість. Нині сучасних 
лінгвістів цікавить проблема дослідження спроможності мовленнєвого акту у межах політичного дискурсу здійснювати 
вплив політиками на реципієнтів задля досягнення своїх певних прагматичних цілей – отримання влади та підвищення 
статусу. Феномен політичного дискурсу ми спостерігаємо щодня, оскільки не можемо стояти осторонь політичних подій 
у світі, суть яких – це постійна боротьба за владу та розподіл сфер впливу. Ці прагматичні цілі не можуть бути досягнуті 
без мови, тому вона стає посередником між окремою особистістю та оточуючим її зовнішнім світом. Вплив політиків на 
свідомість їхньої цільової аудиторії має міждисциплінарний характер та вивчається у межах такої дисципліни як лінгво-
прагматика. Явище політичного дискурсу може розглядатися у декількох аспектах: лінгвістичному, де політичний дискурс 
може ототожнюватися із поняттям текст, тобто сукупність мовних знаків на позначення певних понять, при цьому вчені не 
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можуть не зважати на «фонові елементи» – ті різні культурні феномени, що побутують в світі інтерпретатора; психолінгвіс-
тичному – в основі якого лежить вивчення імпліцитно та експліцитно виражених політичних цілей мовця; індивідуальному 
(суб’єктивному) рівнях – розкриття та оцінка суб’єктивних думок автора політичного дискурсу. Таким чином, політичний 
дискурс постає необхідною складовою та рушійною силою суспільного розвитку, тобто носить соціальний характер[4]. 
Актуальність дослідження явища політичного дискурсу, зокрема арабомовного, обумовлена потребою в його детальнішому 
науковому висвітленні та інтерпретації залежно від контексту. Окрім цього, ще й дотепер немає одностайних думок вчених 
щодо розуміння самої дефініції політичного дискурсу. Оскільки політичний дискурс – явище, яке стоїть на перетині різних 
дисциплін, то до його висвітлення вдаються представники різних наукових кіл, виокремлюючи при цьому той аспект, який 
є дотичним до специфіки їхніх наукових інтересів. 

Зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями та аналіз останніх дослі-
джень і публікацій. Відомо, що біля витоків з теорії політичного дискурсу стояли представники британських філософських 
студій 50-тих років ХХ ст., в основі їхніх досліджень лежав лінгвістичний контекст в описі явища політичного дискурсу. 
Серед класичних доробків з цієї тематики можна відзначити праці нідерландського вченого Т. ван Дейка, французьких на-
уковців Р. Барта та М. Фуко, представника «франкфуртської школи» із соціально-критичного аналізу Ю. Габермаса; серед 
вітчизняних вчених, які займалися вивченням цієї проблематики, можна назвати О. Шейгал, М. В. Ільїна, Г. Почепцова. Пи-
танням теорії арабського політичного дискурсу цікавилися такі вчені, як: С. Кутб, А. Ансарі, В. Абдулай, М. Дж. Ель-Ансарі, 
Х. Баракат, А. Абдулай та інші. У цій статті було проаналізовано також останні дослідження у галузі арабомовної політичної 
дискурсології, зокрема наукову статтю арабського вченого з Йорданського університету В. Абдулая, а також новітні публі-
кації Дж. Ель-Ансарі, присвячені специфіці арабомовного дискурсу та його домінантам. Окрім цього, у ході написання цієї 
статті ми ознайомилися та проаналізували соціологічні дані та дослідження, що були здійснені на теренах арабомовних 
країн на основі опитувань населення за останнє десятиліття. Саме вони й допомогли нам виявити основні характеристики 
та специфіку арабомовного політичного дискурсу.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Загальна про-
блематика та мета цієї статті є: 1) ознайомлення та аналіз різних підходів щодо розуміння самого поняття «дискурс» та його 
специфіки; 2) детальне ознайомлення та аналіз останніх здобутків провідних арабомовних науковців у дослідженні фено-
мену політичного дискурсу; 3) огляд та аналіз основних тенденцій та специфіки сучасного арабського політичного дискурсу 
на основі соціологічних опитувань населення за останнє десятиліття. 

Новизна та загальнонаукове значення. Новизна цієї наукової розвідки полягає у тому, що у ній вперше ретельно 
проаналізовано саме іноземні джерела стосовно реалій арабомовного політичного дискурсу на базі новітніх соціологічних 
досліджень. У статті також було проведене порівняльне дослідження арабомовного політичного дискурсу із західним та ви-
значено їхні основні відмінні характеристики. Важливість та загальнонаукове значення подібних досліджень визначається 
особливою увагою сучасних лінгвістичних студій на функціонально-прагматичних аспектах окремих лексичних одиниць у 
різноманітних текстах, що належать до галузі політичного дискурсу, зокрема арабомовного політичного дискурсу.

Викладення основного матеріалу. Поняття «дискурс» вельми багатогранне та поліфункціональне, яке у перекладі з 
латини дослівно означає «розмова, аргумент, логічне пояснення», а вже згодом це поняття фігурувало в інших європейських 
мовах у значенні «публічний виступ, мовлення». Ще Арістотель [1] наголошував на тому, що дискурс базується на трьох 
основних складових:

1) етосі, тобто суспільній етиці; 2) патосі, тобто симуляції популярного почуття; 3) логосі, тобто на певній логічно 
вибудованій доктрині. Отже, давньогрецький вчений вважав, що базисом дискурсу є чітке співвідношення між логікою, 
граматикою та різними художніми засобами мови.

 Пізніше поняття «дискурс» стало вживатися як синонім до слова «текст». Нині ж «дискурс» означає певну галузь ді-
яльності людини, систему логічно вмотивованих та взаємопов’язаних понять та інтерпретацій дійсності, що мають знакову 
систему. Природньо, що в основі будь-якого дискурсу лежить мова та міжособистісний контакт або комунікація. Е. Бенве-
ніст, один із авторів теорії дискурсу, розрізняє поняття «текст» та «дискурс». Тексту, за Бенвеністом, притаманні загальність 
та об’єктивність, сухість та лаконічність оповіді, тоді як поняття «дискурс» означає живий контакт адресанта зі своєю 
цільовою аудиторією, тобто акт комунікації [3, с.276]. Один із представників критичного аналізу, німецький філософ, Ю. Га-
бермас, вбачає у дискурсі комунікацію особливого різновиду, специфічний діалог, у межах якого відбувається об’єктивний 
аналіз дійсності. У семіотиці прийнято розглядати дискурс як «знакову систему, в якій відбувається модифікація семантики 
і функцій різних типів мовних одиниць і стандартних мовленнєвих дій» [6, с.5]. Г. Кук вбачав у дискурсі поєднання і вза-
ємодію тексту і контексту. Французький філософ М. Фуко розглядає дискурс, як: «вербальний семіотичний процес та со-
ціально обумовлена організація мови, своєрідна парадійсність, синтез «вже сказаного» і «ніколи не сказаного» [9]. Тобто, 
як ми бачимо, визначальним елементом будь-якого дискурсу виступає акт комунікації, виражений в усній або письмовій 
формах, контакт. Відповідно, тематика комунікативного акту визначатиме специфіку самого дискурсу. Так, нині можна роз-
глядати політичний дискурс, релігійний дискурс, науковий дискурс, дискурс влади тощо. Відповідно, поняття «дискурс» 
може розглядатися у більш широкому контексті, як інструмент поєднання та узгодження внутрішньої ідентифікації людини 
із досвідом зовнішнього світу. Тоді як у більш конкретному розумінні, дискурс вбачає лінгвістичний аналіз текстів різного 
жанру та проблематики, залежно від сфери діяльності людини. 

Якщо розглядати політичний дискурс, то перш за все не можна не згадати вислів Арістотеля про те, що «людина – це 
політична тварина»[1], відповідно, мова або текст мають, по своїй суті, політичну природу, а поведінка людини також є 
політичною, адже метою політики є організація життя людини. Відповідно, життя людини організоване політикою, обумов-
люється нею. 

Для початку нам варто виділити методи вивчення політичного дискурсу. Деякі дослідники, зокрема О. Шейгал, ви-
окремлюють три методи щодо вивчення політичного дискурсу, а саме: 1) описовий метод, в основі якого лежить аналіз 
риторичних прийомів під час виступів, а також усі можливі мовні та мовленнєві інструменти та стратегії, якими може ско-
ристатися політик з метою впливу на свою цільову аудиторію; 2) критичний метод, тобто критичне дослідження соціально-



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 2(70), червень, 2018 р.

© Л. М. Музаннар ISSN 2519-2558 

153

го елементу, експліцитно вираженого у мові політика; мова тут виступає як інструмент для досягнення влади та впливу на 
маси; 3) когнітивний метод, який уможливлює у контексті дескриптивного аналізу структурних елементів власне дискурсу 
моделювати структурні складові у свідомості учасників політичного дискурсу [6]. 

Таким чином, матеріалом для дослідження політичного дискурсу стають промови політиків та політичних оглядачів, 
регламенти та програми політичних організацій, статті в ЗМІ, експертні висновки політологів тощо. О.Шейгал вважає, що 
політичний дискурс являє собою один із різновидів інституційного спілкування, яке є, на думку дослідниці, статусно-орієн-
тованим на відміну від міжособистісного спілкування. Тому ми не можемо не погодитися з її думкою про те, що: «будь-який 
матеріал у ЗМІ, в якому йдеться про політику і автором якого є політик, або якщо він адресований політику, слід вважати 
політичним дискурсом» [6, с.24]. Таким чином, головними учасниками політичного дискурсу стають, з одного боку, пред-
ставники політичних інституцій та представники мас, з іншого. Зрозуміло, що політичний дискурс не може реалізовуватися 
без взаємодії з іншими видами дискурсів: юридичним, художнім, науковим, дискурсом ЗМІ, тощо. Окрім інституційності, 
однією із найголовніших ознак політичного дискурсу є його неоднозначність та смислова розмитість, фантасмагоричність. 
Оскільки спілкуванню між представниками влади та мас притаманна певна дистанційність, то тут можна говорити ще про 
наявність постійних суперечок та непорозумінь. Шейгал влучно зазначає, що: «І хоч у сучасному політичному дискурсі дис-
танція між лідером і масами руйнується завдяки ЗМІ, політичний дискурс тяжіє до авторитарності» [6, с.42]. Щоб зменшити 
наявну прірву ЗМІ виступають як посередник у відносинах між політиками та народом. Як ми бачимо, феномен політичного 
дискурсу є вельми широким та багатоплановим, що і визначає його міждисциплінарність. 

Як уже зазначалося, політичний дискурс має дві форми вираження: усну та письмову. До усної форми належать: ви-
ступи політиків на зібраннях, на радіо та телебаченні, їхні інтерв’ю наживо в ефірах. Для усної форми характерна яскра-
во виражена індивідуальність, емоційність. До письмової форми належать різноманітна політична документація, а також 
політична реклама на стендах та плакатах. Головною рисою та відмінною характеристикою політичного дискурсу є його 
спрямованість до аксіоматичної системи суспільства за допомогою різних технік маніпулювання та пропаганди. Оскільки 
під час своїх публічних виступів політики здебільшого апелюють до таких цінностей, як демократичні свободи, рівність 
тощо. При цьому не рідко звертаються до такого прийому, як протиставлення, вживаючи різноманітні антонімічні одиниці. 
Для політичного дискурсу властиве широке використання адресантами різноманітних метафор, аби надати своїм промовам 
більшого ефекту та переконливості, Н. Арутюнова назвала метафору як «вирок суду без розгляду» [2, с.28].

Приміром, для політологів найголовнішим є аналіз впливу політичного дискурсу на політичний процес. У рамках фі-
лологічних студій політичний дискурс розглядається як свого роду текст з усіма його стилістичними та ідеологічними осо-
бливостями. Представники соціальної психології розглядають політичний дискурс насамперед як ефективний інструмент у 
досягненні політиками своїх певних прагматичних цілей. Але, незважаючи на таку величезну кількість думок щодо явища 
політичного дискурсу, одне можна сказати напевно: політичний дискурс – це когнітивне явище, адже у його межах від-
бувається відтворення та передача набутих досвіду та знань за допомогою мови. Якщо говорити про функції політичного 
дискурсу, то варто зазначити, що ключовими його функціями є інструментальна – тобто процес боротьби, отримання та 
збереження влади, який не може бути реалізований без мови та використання різноманітних мовних засобів та комуніка-
тивна, що проявляється у спонуканні реципієнтів до дій через прямі або опосередковані звернення до них, тим самим 
відбувається вплив на їхній психоемоційний стан. Окрім вищезазначених функцій, деякі вчені виокремлюють інші функції 
політичного дискурсу, зокрема: 

• прогностична, тобто прогнозування майбутніх політичних подій за допомогою аналізу досвіду минулого;
• контролююча, в основі якої лежить спостереження та контроль за поширенням інформаційних потоків;
• селективна, тобто чіткий відбір з усього інформативного потоку лише необхідної частини інформації.
Деякі науковці ще окремо розглядають магічну функцію, яка яскраво проявляється у використанні політичними діячами 

молитов, клятв тощо. Варто зазначити, що ця функція якраз притаманна саме арабському політичному дискурсу, де політики 
задля надання більшої емоційності своїм виступам або промовам вживають різноманітні фрази з Корану. Це й не дивно, 
адже саме східним народам більшою мірою притаманний культ особистості, коли політичний лідер уособлює божество. 
Отже, можна сказати, що фундаментальною складовою політичного дискурсу є політичне маніпулювання та пропаганда, 
які допомагають адресантам здійснювати ефективний вплив на свою цільову аудиторію. 

Для більш детального ознайомлення із проблематикою політичного дискурсу, необхідно навести три ключові види по-
літичного дискурсу[10]:

1) академічний політичний дискурс, у межах якого представлені різні дидактичні доробки з політичного дискурсу;
2) політичний дискурс мас, представлений різними пропагандистськими, провокаційними текстами, жартами про по-

літиків;
3) ідеологіко-теоретичний політичний дискурс, тобто різні тексти, підготовлені політтехнологами або іншими представ-

никами інтелектуальних професій для політичних організацій.
Якщо розглядати сучасний арабський політичний дискурс, то перш за все треба розуміти, що йому притаманна своя 

унікальна внутрішня будова зі всіма особливостями. В основі цієї структури лежить: 1) формальна складова, представлена 
специфікою граматичних конструкцій арабської мови та їхнім поєднанням між собою (синтаксис); 2) змістова складова, що 
допомагає нам розкрити зміст сприйнятого. Ці обидві складові нерозривно пов’язані між собою історично, відтворюючись 
у ментальності народу, його системі цінностей, тобто у своєму специфічному культурному контексті. З огляду на це, можна 
сказати, що політичний дискурс опирається на соціальний аспект і не може існувати поза ним, виражаючись через призму 
певних концепцій у мові. Щоб глибше проаналізувати специфіку арабського політичного дискурсу, необхідно визначити 
фундаментальні ідеї у ньому, зважаючи на: 

1. Соціальну структуру арабського суспільства, тобто чітко окреслену систему як соціальних складових, починаючи з 
індивіда, родини, племені, так і політичних: партія, нація, профспілки тощо. А також система правил та законів, що регу-
люють ці відносини.
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2. Аксіоматичну систему арабського суспільства, приміром для соціалістичного суспільства найвищою цінністю була 
рівність, для капіталістичного – свобода, тоді як для ісламського – толерантність;

3. Концептуальну систему арабського політичного дискурсу: 1) поняття влади у сприйнятті арабського суспільства від-
різняється від західного сприйняття, адже якщо остання тяжіє до лібералізації, то арабська – до сприяння у керівництві 
суспільством, тобто до більш вираженої авторитарності[7]. Тут слід зазначити про тенденцію східної думки ототожнювати 
процес розвитку із релігійною смиренністю та толерантністю, тоді як західна думка розглядає конфлікти як рушійну силу 
для розвитку; 2) концепція держави, адже ми можемо спостерігати як в неарабських країнах назва держави мала нерозрив-
ний зв’язок із історичною назвою місцевості або національності народу, який проживав у тій місцевості (римська імперія, 
Франція, Афіни), у той час на прикладі ісламського світу ми простежуємо чітко виражену персоналізацію у назвах держав 
(держава Омейядів, Аббасидів, Хашимітська держава); 3) домінування історичного контексту, що є неодмінною складовою 
арабського політичного дискурсу, а також незалежною від якихось особистих інтересів, тому кожна людина мусить їх по-
важати; 4) почуття меншовартості стосовно політичного дискурсу Заходу через усвідомлення переважання та панування 
західної думки над східною, а також іноді абсолютне несприйняття «західного продукту», який не відповідає особливос-
тям арабського суспільства; 5) утвердження агресивності ідей західної цивілізації як неодмінного компонента на шляху до 
гегемонії; 6) відсутність технічного мислення у політичній промові, а також другорядна роль технократів у суспільстві та 
відносна слабкість технічного духу.

Згідно з дослідженнями вчених з американського університету стрічки новин «аль-Джазіри», а також політичних про-
мов арабських лідерів, тематика арабського політичного дискурсу зосереджена навколо трьох основних тем: 1) єдність та 
братерство арабських країн; 2) арабо-ізраїльський конфлікт; 3) проблема міжнародного тероризму; 4) воєнні дії на території 
Сирії; 5) конфлікт з курдами; 6) іранська ядерна програма; 7) «холодна війна» між Іраном та Саудівською Аравією. Цей ана-
ліз виявив основні ідеї, навколо яких обертається арабський політичний дискурс, серед них яскраво простежується:

– думка про утопічність щодо досягнення єдності усіх арабських країн;
– локалізація арабо-ізраїльського конфлікту;
– критика плюралізму та величезної ролі релігії у житті арабів.
Основними концепціями арабського політичного дискурсу згідно з дослідженнями арабських соціологів сучасності ви-

ступають:
– авторитет та культ особистості, це є однією із фундаментальних концепцій арабського політичного дискурсу, 

оскільки, якщо заглибитися в історію ісламської політичної думки, то ми побачимо, що влада та авторитет пророка були аб-
солютними, тоді як роль суспільства була опосередкованою. Законодавча влада формувалася поступово протягом декількох 
десятків років, між тим представники еліти збирали одкровення пророка, які пізніше, вже після його смерті, будуть укладені 
та отримають сакральний статус. Пророк, таким чином, уособлював своєю постаттю найвищий авторитет та силу в державі, 
а роль суспільства обмежувалася ознайомленням та розумінням цих священних текстів. Згодом з відомих історичних при-
чин модель влади в арабській державі змінилася, перетворившись на спадкову монархію. Відповідно ці суспільно-історичні 
процеси не могли не позначитися на свідомості народу та сприйнятті ним лідерів та інших представників владної еліти. 
Нині ми спостерігаємо дві тенденції в арабському політичному дискурсі – з одного боку, беззаперечний, «батьківський» 
авторитет лідера, а з іншого боку – великий вплив релігійних догм. Наведемо цитату із заклику єгипетського суспільно-по-
літичного діяча, Саїда Кутба: «побудувати королівство Боже на землі, знищити царство людських істот, вирвати владу з рук 
злодіїв, аби повернути її Богові, мусить бути панування Божого закону і скасування людських законів» [8, с.82-83]. Якщо 
порівнювати арабську політичну думку із західною, то в останній ми бачимо вагоме значення Закону, який стоїть понад усім 
в політичній структурі суспільства;

– племінна свідомість, тобто арабській ментальності притаманні менш виражені почуття індивідуалізму порівняно із 
західною ментальністю. Вона бере свій початок ще з ранніх бедуїнських часів, коли бедуїн не зміг би сам вижити у суворих 
умовах пустелі без свого племені. При цьому в арабському політичному дискурсі менш виражена марксистська класова 
свідомість, порівняно з пострадянськими суспільствами;

– мілітаризм, який особливо набув яскравого вираження з початком палестинської революції у 1967 року, тобто зі зрос-
танням явища насильства та поширення зброї. Окрім того, арабські «ліві» почали свої заклики проти колоніалістів, тим 
самим посилюючи тенденцію до мілітаризму у суспільстві. Яскраво вираженому мілітаризму у суспільстві сприяв феномен 
т.зв. «маскулінності» в арабській культурній традиції. Він виражається в іміджі сильного, мужнього та впевненого у собі 
чоловіка, який наділений владою, на противагу слабкій та безпорадній жінці;

– політичний розвиток, який являє собою еволюцію політичної думки на шляху до модернізації задля збереження ста-
більності у суспільстві;

– громадянське суспільство, яке постало лише наприкінці 20 століття, з розвитком ринкової економіки у суспільстві, і 
являє собою низку громадських організацій. Варто зазначити, що подібні організації фінансувалися загалом іноземними 
інвесторами. Феномен громадянського суспільства розвивався за умов демократизації в арабському світі. Хоча його зуміли 
досягти не всі арабські країни, зважаючи на опір меншин, а також рудимент племінних відносин у суспільстві. Відповідно, 
дискурс про права людини набуває яскраво вираженого елітарного характеру;

– глобалізація, оскільки арабський світ як частина міжнародної спільноти не могла стояти осторонь усіх світових глоба-
лізаційних процесів, незважаючи закарбовану у ментальності арабів думку про свого історичного ворога, «західного коло-
ніаліста». Нині ж спостерігається, як вже було зазначено вище, тенденція до централізації та «примирення» в арабському 
політичному дискурсі.

Висновки та перспективи використання результатів дослідження. Підводячи підсумок усьому зазначеному вище, 
можемо відокремити найважливіші специфічні риси арабомовного політичного дискурсу та його відмінні характеристики 
порівняно із західним політичним дискурсом, зокрема:

• для сучасного арабомовного політичного дискурсу характерна яскрава релігійна забарвленість;
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• в арабомовному політичному дискурсі спостерігаємо домінування формальної складової над смисловою, тобто більш 
яскраво виражений антагонізм між поняттями «слово» і «діло»;

• арабомовному політичному дискурсу притаманна тенденція до теоретизування, звідси – надмірна захопленість вико-
ристанням різних художніх засобів, зокрема метафор, коранічних цитат, іноді ускладнених граматичних зворотів у текстах 
промов тощо.

Вагомі перспективи подальших досліджень арабомовного політичного дискурсу має проблематика ідентифікації арабо-
мовного промовця у контексті політичного дискурсу. Особливої уваги заслуговує дослідження ролі впливових арабомовних 
ЗМІ як посередника у тлумаченні комунікативних стратегій адресанта політичної промови. Тому, арабомовний політичний 
дискурс як комунікативний акт вимагає ретельних наукових розвідок, адже його компоненти стають ефективним засобом 
політичного впливу на маси.
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У статті йдеться про специфіку сучасних англомовних запозичень в українських наукових та публіцистичних текстах. Зокре-
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значення. Крім того, проаналізовано нові лексичні запозичення, що активно функціонують в мові волинських періодичних видань; 
простежено загальні тенденції у їх використанні. 
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научных и публицистических текстах. В частности, отмечается, что при процессе заимствования английской лексики происхо-
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MODERNASPECTSOF THERESEARCHOF THE ENGLISH-LANGUAGE BORROWINGS

This article is about the specifics of the modern foreign adoptions in Ukrainian scientific and journalistic texts. In particular, it is noted 
that development of English-language borrowings is accompanied by changes in their semantic structure, according to this we can isolate 
individual processes: 1) simplification; 2) complication of the semantic structure of the word; 3) narrowing; 4) expansion; 5) changing of 
the meaning. In addition, new borrowings that are actively functioning in the languageof the Volyn periodicals are analysed, and general 
tendencies of their usage are traced also.

Analysis of the language of modern Volyn press shows that in most of the texts are various thematic groups of new foreign words. It 
appliesto special, socio-political, financial, economic, medical, legal and other vocabularies. Among these lexical and thematic groups most 
of them are words that mean the socio- political concepts.

Borrowings in the language of the modern press Volyn are differentiated for their degree of adaptation. Some of them are rarely used, 
often in separate topics and texts are not included in the active use of their mother tongue, others operate constantly, become fashionable in 
the language environment media. Such words are constantly evolving, changing their status in transitioning to the next stage of functioning 
of the lyrics periodicals, and in the language at all.
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Постановка проблеми. Найдинамічнішою системою сучасної української літературної мови є лексична система. У 
сфері засобів масової інформації та наукових текстів найсильніше виявляються різноманітні процеси, що характеризують 
саме життя мовного організму. Тут найбільше зосереджені інновації (у нашому дослідженні йдеться саме про запозичену 
лексику). І це природно, адже однією з основних функцій публіцистичного та наукового дискурсу є інформативність, новиз-
на, об’єктивність, актуальність, а також функція емотивно-експресивного впливу на реципієнта [3, с. 80]. 

Ефективне використання мовних засобів – це важлива гарантія такого сприймання тексту, при якому в адресата виникає 
довіра до автора, необхідність взяти участь у зображуваній події [3, с. 81], уявити ситуацію, описану в тексті.

У зв’язку з цим щораз актуальнішими стають проблеми функціонування іншомовної лексики у друкованих ЗМІ та в 
текстах наукового стилю. Тому пропоноване дослідження має на меті дати відповідь на питання, по-перше, як відбуваються 
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процеси розширення або звуження значень іншомовної лексики, по-друге, як змінюється семантичне навантаження іншо-
мовних слів, коли вони потрапляють на сторінки сучасних періодичних видань.

Аналіз останніх досліджень. Специфікою побудови текстів періодики науковці цікавилися віддавна. Тож мова преси з 
часом виділилася як самостійний об’єкт вивчення, і сьогодні можна говорити про пресолінгвістику як окрему галузь стиліс-
тики [2, с. 58]. Особливого ж зацікавлення проблеми публіцистичного стилю набувають у 90-ті роки XX ст. Зокрема, стан 
мови преси кінця ХХ ст. відображено у дисертації Т.А. Коць «Функціональний аспект лексичної норми в засобах масової 
інформації (на матеріалі газет 90-х років ХХ ст.)». Авторка на матеріалі українських газет, аналізуючи сучасні загальномовні 
процеси, дає змогу простежити спільне й відмінне в динаміці сучасної лексичної норми.

О. А. Стишов у монографії «Українська лексика кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації)» аналізує 
активні процеси у розвитку лексики, семантики та словотвору української мови. У роботі також визначено роль і функції 
неологізмів у лінгвальній практиці сучасних ЗМІ.

У кандидатській дисертації «Нові слова та їх значення у мові мас-медіа Рівненщиши» О. А. Мітчук також здійснено 
системний аналіз входження неологізмів у мову засобів масової інформації Рівненщини кінця XX – початку XXI ст. Дослід-
ниця вивчає також основні тенденції в оновленні словникового складу медіалексики, а також простежує найпродуктивніші 
способи творення нових слів, що функціонують у мові мас-медіа на базі питомих та іншомовних коренів.

Робота Г. В. Шаповалової «Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти)» - це до-
слідження інноваційних процесів у сучасному українському інформаційному тексті на лексичному рівні, зокрема тенденції 
оновлення словника мас-медіа, специфіку функціонування неологізмів на сторінках друкованих видань та особливості екс-
пресивного мовлення як інструменту образного мислення журналістів.

Досить ґрунтовно аналізує тематичні групи та підгрупи нових дієслів соціально-економічної сфери, медичної, спортив-
ної, юридичної тощо, їх дериваційні особливості, динамічні процеси в семантичній структурі цих слів на матеріалі мови 
ЗМІ кінця XX ст. М. І. Навальна. Ця ж дослідниця комплексно студіює лексичну дифузність у мові української періодики 
першого десятиріччя ХХІ ст. 

Одним із найновіших досліджень у цій сфері є кандидатська робота Ю.В. Калужинської «Лексико-словотвірна верба-
лізація негативної оцінки в мові української газетної періодики початку ХХІ сторіччя» (2017), де досліджено вербалізацію 
негативної оцінки лексичними та словотворчими засобами української мови в газетній періодиці початку ХХІ сторіччя.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Процес запозичення іншомов-
них слів у кінці XX – на поч. XXI ст. – найбільш активне та соціально вагоме мовне явище. На тлі широкого запозичення 
іншомовне слово в загальній мовній свідомості маркується як престижне, інтелектуальне й красиве. Таке сприйняття лек-
сичної семантики як ускладненої, соціально конотованої, зокрема, вплинуло на розширення конкретного значення слів в 
українській мові. Наприклад, презентація – це не просто представлення чого-небудь, а урочиста акція (пор.: ВТССУМ, с. 
920: Презентація. 1. Публічне представлення чого-небудь нового, що недавно з’явилося, було створено. 2. фін. Пред’явлення 
до відшкодування, виплати грошового документа); бутик – не маленька крамничка, а елітний салон-крамничка (пор.: 
ВТССУМ, с. 69: Бутик. Невеликий магазин, де продаються модний фірмовий одяг і різні аксесуари). 

Сучасні запозичення дуже швидко стають модними словами, а тому їх активне використання, озвучення, експансія через 
мову радіо й телебачення прискорює процеси не лише їхньої адаптації, а й семантичної трансформації, переосмислення, 
що внаслідок пролонгації кодифікаційних етапів можуть випереджати навіть передетап орфографічного унормування. Так, 
терміни консалтинг, маркетинг, менеджмент засвоєні при запозиченні з англійської мови як економічні, але на українському 
мовному ґрунті в повсякденно-побутовому, утилітарному вживанні вони зазнають інтимізації, іронічного маркування. Цей 
ряд продовжують невідмінювані іменники дербі, камікадзе, профі, ноу-хау, шоу. 

Серед типових процесів, що впливають на характер семантико-функціонального освоєння англомовних запозичень, 
який супроводжується змінами у їхній семантичній структурі, виокремлено: 1) спрощення; 2) ускладнення семантичної 
структури слова; 3) звуження; 4) розширення та 5) зміна значення. 

 Один із активних процесів у модифікації лексичної норми в останнє десятиріччя XX – на поч. XXI ст. – деекзотизація та 
деідеологізація запозичень. Наприклад, ряд іншомовних слів, запозичених у 90-і роки XX ст. (спікер, мер, мерія, парламент, 
істеблішмент, брифінг, мафія, мафіозі, стриптиз, комікс, топлес, паркінг, чизбургер, гастарбайтер та ін.), використовують-
ся для позначання реалій пострадянської дійсності. Складники західної суспільно-політичної, культурної та економічної 
моделі стають набутком українського суспільства, втрачаючи свою негативну ідеологічну конотованість, національно-тери-
торіальну закріпленість і відповідно характер екзотичності. 

Трансформація основних складників сучасного світового інформаційно-технічного розвитку спричинилася до появи в 
українській мові потенційних екзотизмів на зразок мерчандайзинг, франчайзинг, ріелтор, овернайт, роумінг, дрег-рейсинг, 
бієнале, боді-арт, бігборд, папараці, рейвер, репер та ін. Названі неозапозичення не частотні й не завжди зрозумілі для 
середнього освіченого носія української мови, що свідчить лише про тимчасову «екзотичність» іншомовних лексем («не-
засвоєння» чи «недоосвоєння» на лексико-семантичному, словотвірному, комунікативному рівнях), тимчасову нерозповсю-
джуваність позначуваних ними явищ.

Сучасна мовна практика засвідчує утворення термінологічних пар «запозичення – питомий термін». Як правило, ан-
гліцизми позначають поняття, що є видовими щодо українських термінів, і використовуються для уточнення поняття, 
вираженого питомим терміном, пор.: обмін – бартер, оренда – лізинг – рейтинг – чартер; посередник – брокер, дилер, 
дистриб’ютор, трейдер, ріелтор. Маючи спільні семи, такі терміни в мовній практиці функціонують як абсолютні синоніми, 
а в терміносистемах виявляють свої спеціальні значення.

У мові сучасних друкованих періодичних видань все частіше з’являються нові слова іншомовного походження, що спри-
яють поповненню словникових ресурсів української літературної мови і які є найвиразнішим явищем мовно-літературного 
розвитку [4].

Найчастіше запозичена лексика в мові волинських газет – це слова-іменники на позначення осіб. Зокрема, у зв’язку з по-
літичною ситуацією, що склалася в Україні, частим у використанні є слово екстреміст (людина, яка дотримується крайніх 
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поглядів [1, с. 207]). Воно має, звичайно, негативну конотацію і у відповідному контексті: У Лаврова назвали Парасюка 
екстремістом і вислали ноту (Волинь). Лексема архітектор (фахівець у галузі архітектури, будівничий [5, І, 65]) також 
позначена частотністю вживання як у прямому, так і у переносному, досить незвичному значенні: Москаль назвав головного 
архітектора псевдореспублік Донбасу (Волинь). Непоодиноким є вживання слів імітатор (людина, яка вміло імітує кого, 
що-небудь [1, с. 243]), махінатор (той, що діє нечесно, хитро для досягнення чогось [1, с. 359]): Когорта Героїв України 
може поповнитися «гідним» представником – талановитим імітатором патріотичної діяльності на Донбасі (Во-
линь); Ось тільки інформаційні махінатори з мерії не врахували, що їхню аферу видадуть «стоп-кадри» з офіційного 
сайту (СіД,).

Окремо слід виділити вживання лексем поліцай, поліція у мові волинської періодики. Окрім нової назви представників 
органів внутрішніх справ (колишнє – міліція), цю лексему газетярі активно використовують для позначення негативних 
процесів, що відбуваються на Сході України, та для відтворення негативних дій певних груп осіб: Затримані громадяни 
України «Г» та «М» під час окупації м. Слов’янськ чергували з вогнепальною зброєю на блок-постах та виконували 
роль поліцаїв – допомагаючи терористам виявляти місцевих мешканців, які засуджували дії так званої ДНР (Волинь).

У текстах волинських газетних видань часто натрапляємо на вживання слів сфальсифікувати, сфальшувати і похідних 
від них. Зокрема, вживаються такі іншомовні слова на означення дій російської влади стосовно України. Наприклад: Росій-
ська пропаганда видала в ефір сфальшовані докази… (СіД), Було зафіксовано факти та сфальсифіковані кримінальні 
переслідування у країнах третього світу надання неправдивих даних до іноземних та міжнародних правоохоронних 
органів, що були інспіровані російськими спецслужбами та сфальсифіковані кримінальні переслідування у країнах тре-
тього світу (СіД). 

Цікавим видається вживання лексеми бутафорія (1.Зроблені з легких і дешевих матеріалів копії справжніх речей, що 
використовуються в театрі як предмети сценічного інтер’єру; 2. перен. Оманлива видимість, фальш, розраховані на зовніш-
ній ефект [1, с. 93]) і похідної – бутафорний. Ми натрапили на використання її для характеристики бездіяльності україн-
ської влади, наприклад: Покласти початок справжній, а не бутафорній боротьбі з корупцією може лише президент 
(Волинь).

Активновживаними також є іншомовні слова інтервенція: Зрозуміло, що не під час війни, і не тоді, коли під боком Пу-
тін, який здійснює інтервенцію (Волинь), репресія: У Росії можуть почати репресії за причетність до Правого сектору 
(Волинь), шантаж: Путін, схоже, має намір взятися до великого шантажу, що базується на допомозі Росії в боротьбі 
проти ісламської держави (Волинь).

Аналізуючи фактичний матеріал, можемо з упевненістю сказати, що більшість запозиченої лексики – це слова, що по-
ходять з англійської мови і значно розширюють свою семантику в українському мовному середовищі. Такі іншомовні на-
зви здебільшого вживані у переносному значенні, зокрема в метафоричному, що увиразнює авторський текст, робить його 
емоційним, образним, цікавим для прочитання. Наприклад, лексема режисерувати (здійснити постановку спектаклю, кі-
нофільму, естрадно-концертної програми, циркової вистави [1, с. 464]) через метафору набуває нового значення: Скандал 
з африканським вугіллям зрежисерували в Кремлі (Волинь); У районі цим фактом стурбовані більше, ніж підривом 
залізничних колій, і припускають, що тут має місце цілеспрямована режисура (СіД). Для позначення негативних про-
цесів в економіці, культурі і мистецтві України журналісти часто вживають слово апокаліпсис (остання книга Нового Завіту, 
що містить містичні пророцтва про кінець світу; про що-небудь катастрофічне для світу, цивілізації [1, с. 49]), наприклад: 
Зазвичай наші урядовці випромінюють оптимізм, мовляв, усе буде добре, ростемо, розвиваємось і таке інше, проте 
останнім часом, навпаки, стали жахати населення картинами економічного апокаліпсису (Волинь) 

У переносному значенні вжито й лексему вакханалія (1. Давньогрецьке і давньоримське свято на честь бога Вакха, яке 
супроводжувалося оргіями; 2. Розгульне бенкетування, безтямне, нестримне пияцтво, оргія [1, с. 97]): І тут розпочалася 
справжня вакханалія (йдеться про скандальне будівництво багатоповерхівки у Луцьку ) (СіД).

Великою частотністю вживання позначені слова фейк, чейндж, дедлайн, офлайн та інші. Це іншомовні запозичення, 
які увійшли в українську мову порівняно недавно. Функціонують вони в текстах на різну тематику. Зокрема, лексема фейк 
(фейковий) вживана зі значенням «підробка, фальсифікація, щось несправжнє, неправдиве» : Це не я наполягаю, а його 
справжня, а не фейкова професійна біографія (Волинь), Фейкові вибори (Волинь), Фейковий референдум (Волинь), Фей-
кові премії (Волинь).

Лексеми чейндж (від англ. change -обмін, зміна, здача), офлайн (від англ.off-line поза лінією, той, хто не діє в режимі 
реального часу), дедлайн (від англ.deadline – крайній термін (дата або час)) автори журналістських текстів вживають у пря-
мому значенні: Цікаво, наскільки чесним буде цей чейндж (про вибори мера у Луцьку) (Волинь); Для завершення першої 
черги будівництва визначили чіткий дедлайн – кінець 2018 року (Волинь).

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, процеси запозичення нових слів, зафіксовані в українській 
мовній практиці, переконливо засвідчують, що у досліджуваних публіцистичних та наукових текстах функціонують різні 
тематичні групи іншомовної лексики. Це, зокрема, суспільно-політична, фінансово-економічна, юридична та ін. лексика. 
Серед названих лексико-тематичних груп найбільшу становлять слова на позначення суспільно-політичних понять.

Нові іншомовні слова, що збагачують словниковий склад української мови, засвоюються через спрощення їхньої се-
мантичної структури, звуження та розширення значень, певною мірою через ускладнення семантичної структури нових 
слів тощо. Одні з них вживають зрідка чи тільки в текстах окремої тематики і вони не входять до активного вжитку носіїв 
мови, інші функціонують постійно, стають модними в мовному середовищі носіїв інформації, спричиняють появу складних 
номінацій чи суфіксальних похідних тощо. Такі слова зазнають відповідної еволюції, змінюють свій статус і переходять на 
наступний етап свого функціонування як у мові періодики, наукової сфери, так і в мові загалом. Зазначені процеси в мові є 
безперервними, тому потребують подальших досліджень та аналізу.
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ЛІРЫЗАЦЫЯ ЗМЯСТОЎНАЙ ФОРМЫ РАМАНА Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Эстэтычнае засваенне наватарскай тэмы мастака і мастацтва ў беларускай раманістыцы 1970-х гадоў і пазнейшага часу 
абумовіла трансфармацыю традыцыйнай жанравай формы, якая вызначалася эпічнай асновай. Узмацненне лірычнага пачатку ў 
змястоўнай форме рамана адлюстроўваецца на ўзроўні вобразнай сістэмы: якасна змяняецца ідэйная функцыя вобраза галоўнага 
героя, за якім угадваецца аўтар, чытач бачыцца іх адзінадумцам, у выніку чаго асоба выступае не проста галоўным аб’ектам, 
а цэнтрам мастацкага свету. У творах Івана Шамякіна «Атланты і карыятыды», Алеся Асіпенкі «Святыя грэшнікі» адмет-
насць таленту асэнсоўваецца неад’емна ад маральна-этычных праблем аўтарскай сучаснасці, рэчаіснасць паказваецца праз яе 
успрыманне галоўным героем, што і абумоўлівае «цэнтраімклівую» арганізацыю персанажаў.

Ключавыя словы: раман, жанр, аўтар, галоўны герой, сістэма персанажаў, Іван Шамякін, Алесь Асіпенка.
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ЛИРИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ РОМАНА В БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Эстетическое освоение новаторской темы творца и искусства в белорусской романистике 1970-х годов и более позднего вре-
мени обусловило трансформацию традиционной жанровой формы, которая отличалась эпической основой. Усиление лирического 
начала в содержательной форме романа отражается на уровне образной системы: качественно меняется идейная функция 
образа главного героя, за которым угадывается автор, читатель видится их единомышленником, в результате чего личность 
выступает не просто главным объектом, а центром художественного мира. В произведениях Ивана Шамякина «Атланты и 
кариатиды», Олеся Осипенко «Святые грешники» талант осмысливается неотъемлемо от морально-этических проблем автор-
ской современности, действительность изображается через ее восприятие главным героем, что и обусловливает «центростре-
мительную» организацию персонажей.
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THE LYRIZATION OF A CONTENSIVE NOVEL FORM IN BELARUSIAN LITERATURE

The esthetic development of an innovative theme such as the master and the art in Belarussian romantic literature of 1970s determined 
the transformation of a traditional generic form which had an epic basis. The amplification of a lyrical beginning in the substantial form 
of a novel is reflected at the level of imagery system: an ideological function of the main hero, who is a reflection of an author, qualita-
tively changes, a reader becomes their associate, and as the result a person acts not just as a main object but as a center of the author’s 
universe. In the works of Ivan Shemyakin “Atlanteans and caryatides” an in Alyes Osipenko’s “Holy sinners” talent’s specific character is 
comprehended inherently from authors Age’s ethical and moral problems, social reality is shown through its perception by the main hero, 
what determines “centripetal” organization of characters. Both authors come back to a development of artistic psychologism that enhances 
philosophical level of a masterpiece, discover the understanding of humanism not only as a worldview but also as an aesthetic category. 
Ivan Shemyakin shows a protagonist who is a sample of humane qualities, who is a true-born creator, and that upraises him above his social 
environment. On the philosophical level an idea that human flaws seriously impact an artistic concept is gradually establishing. Alyes Osip-
enko uses phantasmagorias as a sense-making technique, embodies a thorough hero, who tries to grasp a spiritual experience of different 
historical times, the last named acts as a must for a true talent’s establishment. 
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Як вядома, апавядальнасць, мастацкая ўвага да лёсу асобы ў працэсе яе станаўлення, раскрыццё інтрыгі праз канфлікт 
галоўнага героя з грамадскім асяроддзем уласцівыя класічнай раманнай форме. Раман у працэсе сваёй эвалюцыі выкарыстаў 
дасягненні эпічнага мастацтва ў цэлым. Разам з тым У.Д. Дняпроў слушна зазначае, што ў ХХ стагоддзі ў заходнеўрапейскай 
літаратуры ўзнікае вялікая плынь лірычнай прозы як заканамерны напрамак развіцця рамана і, у прыватнасці, звяр-
тае ўвагу на «аўтабіяграфічны раман, раман-успамін, раман-партрэт, адначасова дакументальны і мастацкі» [4, с. 520]. 
Не аспрэчваючы агульнапрынятага меркавання, што раман перш за ўсё выступае новай гістарычнай формай засаваення 
эпічнасці, даследчык разам з тым раскрывае мастацкія вырыянты спалучанасці у рамане эпічнага і лірычнага пачатакаў. 
Невыпадкова, развіваючы тэорыю эпічнага і лірычнага раманнага тэксту, Н.Т. Рымар называе лірычны раман адным з этапаў 
развіцця эпічнай формы. Гэта чарговы «антыраман», такі «этап дыскусіі з першапачатковай структурай эпічнага адлюстра-
вання, на якім перабудова жанравай структуры закранула саму родавую аснову жанру» [9, с. 122]. Гэты працэс дабратворна 
паўплываў на далейшае развіццё рамана, дазволіў умацаваць і ўзбагаціць яго эпічную аснову, а ў шэрагу выпадкаў і вярнуц-
ца да эпічнай канцэпцыі, аднак ужо на якасна іншым мастацкім узроўні [9].
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Так, мастацкі пошук новай формы рамана нязменна спрыяе выяўленню новай тэмы, праблемы, адкрывае новыя маж-
лівасці эстэтычнага пазнання рэчаіснасці. У сваю чаргу адкрыццё і засваенне новага зместу прадвызначае пошук новай 
мастацкай формы. Як слушна сцвярджае пра айчынны раман П.К. Дзюбайла, узаемаадносіны літаратуры з акаляючай 
рэчаіснасцю на кожным этапе развіцця вызначаюцца сваёй спецыфікай, якая і дазваляе вылучыць асноўныя тэндэнцыі 
ў развіцці: «Зрошчанасць літаратуры з жыццёвай канкрэтыкай, з сацыяльна-эканамічнымі праблемамі ў 50-х гадах, 
сапраўдная праўдзівасць, моцны аналітызм у даследаванні лёсу чалавека і лёсу народа ў 60-х гадах, пошукі сінтэзу даклад-
насці, праўдзівасці, жыццёвасці з інтэлектуальнасцю, філасафічнасцю ў 70-х гадах» [3, с. 174] і, думаецца, у пазнейшы 
час. У літаратуры 60-х гадоў вылучаецца творчасць Янкі Брыля, які стварыў аднагеройны раман з узмоцненым лірычным 
пачаткам, што кантраставаў з характэрнымі для таго літаратурнага перыяду падзейнымі шматгеройнымі раманамі, выяўляў 
непаўторнасць аўтарскай манеры. Пісьменнік стварыў унікальны характар галоўнага героя, пры гэтым не адмовіўся ад 
асэнсавання грамадскай атмасферы часу, звярнуўся да мастацкай рэпрэзентацыі яе паказальных рысаў. Адметнасць ра-
мана «Птушкі і гнёзды» заключаецца ў сінтэзе мастацкага біяграфізму і мастацкага псіхалагізму, паказальнага для развіц-
ця беларускай лірычнай прозы. Цікавай мастацкай з’явай выступае і аднагеройны лірычны раман Уладзіміра Караткевіча 
«Нельга забыць», дзе раскрываюцца духоўныя пошукі аўтара. У літаратуры 70-х гадоў пачынала замацоўвацца наватарская 
змястоўная форма, у якой спалучаліся рысы лірычнага рамана і рамана з эпічнай асновай. Яскрава ілюструюць лірызацыю 
змястоўнай формы беларускага рамана творы І. Шамякіна «Атланты і карыятыды», А. Асіпенкі «Святыя грэшнікі».

Як традыцыйна сцвярджаецца ў крытыцы і літаратуразнаўстве, адной з прычын чытацкай цікавасці да рамана «Атланты 
і карыятыды» (1971–1973) стала тое, што гэты твор «рэзка вылучаўся сярод беларускай прозы 1970-х гадоў з выразнай 
дамінацыяй у ёй ваеннай і вясковай тэматыкі сваім зваротам да актуальных праблем мірнага жыцця і грамадскай рэчаіснасці» 
[2, с. 254–255]. Іван Шамякін раскрывае наватарскі аспект тэмы пра мастакоў і мастацтва, якая разглядаецца ў шырокім 
грамадска-сацыяльным кантэксце. Падзейны шматгеройны твор выяўляе аўтарскае імкненне да асэнсавання маральна-
этычных праблем сваёй сучаснасці, аўтарская канцэпцыя рэпрэзентуецца шляхам паказу маральна-этычнага ідэалу таго 
часу. Як вядома, «у архітэктуры антланты – гэта мужчынскія, а карыятыды – жаночыя фігуры, прызначэнне якіх аднолька-
вае – служыць апорай для бэлек або ўсяго будынка. Сам І. Шамякін на адной з сустрэч з чытачамі падкрэсліў, што гэты за-
галовак трэба разумець як “мужчыны і жанчыны”» [6, с. 444–445]. Тым не менш, у раманнай сітуацыі відавочна вылучаецца 
вобраз Максіма Карнача, які можна назваць галоўным на той падставе, што аўтар у значнай меры рэпрэзентуе акаляючую 
рэчаіснасць праз успрыманне гэтым героем, робіць яго выразнікам сваёй думкі, носьбітам найлепшых маральна-этычных 
якасцяў, хоць пры гэтым імкнецца паказаць звычайным чалавекам са сваімі недахопамі. Нельга не пагадзіцца з тым, што 
«вобраз галоўнага архітэктара Карнача ў плане псіхалагічным распрацаваны амаль бездакорна. <…> Гэта фігура глыбокая, 
аналітычная, пазбаўленая, у параўнанні з Ярашам і часткова Антанюком, ідэалагічнага максімалізму і плакатнасці» [8, с. 
612]. Думаецца, на стварэнне адметнага індывідуальнага характару паўплываў прататып, якім выступаў вядомы творца і 
блізкі сябар пісьменніка Андрэй Макаёнак.

Іван Шамякін раскрывае характар галоўнага героя праз адлюстраванне канфліктнай лініі паводзін, у чым бачыцца пра-
цяг эстэтычнай традыцыі, выразна выяўленай у рамане «Снежныя зімы». Так, В.І. Локун вылучае так званы «знешні» 
канфлікт, да якога адносіць прафесійныя патрабаванні асобы, у прыватнасці, барацьбу за нестандартную забудову новых 
мікрараёнаў, і «ўнутраны», а менавіта сямейны [8]. Пры гэтым даследчыца трапна зазначае, што Карнач «найперш мастак, 
эстэт, які дбае аб архітэктурнай гармоніі, сапраўднай прыгажосці ў будаўніцтве горада» [8, с. 612]. Невыпадкова, што герою 
сапраўдную радасць прыносіць творчы працэс. Як і многія творчыя асобы, Максім не зусім абыякавы да славы, невыпадкова 
думае пра тое, што на Палацы, збудавыным па яго праекце, можа быць прымацавана манаграма з прозвішчам архітэктара. 
Разам з тым «не ў прыклад некаторым сваім калегам, ён ніколі падоўгу не любаваўся ніводным аб’ектам, збудаваным па 
яго праекце. Часцей незадаволены і сваёй працай і асабліва працай будаўнікоў, лаяўся, потым, захоплены новай задумай, 
хутка забываўся і праходзіў міма свайго тварэння абыякавы» [11, с. 4]. Аўтар паслядоўна раскрывае, што Карнач творыць 
не толькі на карысць грамадства, але і дзеля сваёй сям’і: ён шмат працуе, каб жонцы і дачцэ падарыць, па дадзеным геро-
ем вобразным азначэнні, казачны харамок. Будуе не спажывецкую дачу, а выяўляе сваё мастакоўскія здольнасці, паказвае 
сябе не толькі як архітэктар, але і дызайнер, разбяр. Варта зазначыць, што герой прызнае і бачыць істотную праблему ў 
тым, што ў архітэктурнай справе «усё больш увага яго скіроўваецца не на эстэтычную выразнасць і арыгінальнасць, а 
на функцыянальную мэтазгоднасць будынкаў, якія праектуе» [11, с. 39–40]. Безумоўна, мастацтва не з’яўляецца для яго 
самамэтай, і невыпадкова аўтар паслядоўна падкрэслівае грамадскае прызначэнне мастацтва, у чым, думаецца, аўтар і герой 
супадаюць. Тым не менш, як сапраўдны творца, Максім Карнач марыць выразаць скульптуру, якая будзе адметнай. І хоць 
у рамане не паказваецца канчатковае здзяйсненне задумы, аднак невыпадковым бачыцца тое, што герой суадносіць сваю 
задуму з вобразам маці, адчувае значнасць традыцый народнага мастацтва.

У рамане паслядоўна даказваецца, што талент здольны выявіць сябе толькі пры ўмове, што яго носьбіт надзелены 
вартымі чалавечымі якасцямі, у чым, відавочна, і заключаецца аўтарская канцэпцыя бачання мастака і мастацтва. Слушна 
ў свой час заўважыў В.А. Каваленка, што атланты ў архітэктуры маюць звычайнае чалавечае аблічча: «Якраз такія людзі, 
як герой рамана І. Шамякіна, трымаюць на сабе свет, бо яны ахоўваюць у жыцці сумленнасць, праўду, справядлівасць» 
[5, с. 176]. Паказальна, што пад уплывам Карнача да архітэктурнай справы далучаюцца дзеці яго сябра Віктара Шуга-
чова, а дыялогі з апошнім ілюструюць чытачу «знутры» многія грамадскія праблемы таго часу. Як і ў лірычнай прозе, 
асоба галоўнага героя арганізуе вакол сябе вобразную сістэму твора, што выяўляе «цэнтраімклівасць» рамана «Атланты 
і карыятыды». Пры гэтым аўтарам не перадаецца такая адметная рыса героя лірычнага твора, як духоўная эвалюцыя, 
маральна-этычныя характарыстыкі пераважна статычныя.

З яркай індывідуальнасцю галоўнага героя кантрастуюць іншыя персанажы, якіх можна назваць не столькі самастонымі 
характарамі, колькі сацыяльнымі тыпамі. Думаецца, трэба звярнуць увагу на тое, што побач з Максімам Карначом 
увасоблены розныя тыпы творцаў. Зайздросціць таленту і пасадзе галоўнага архітэктара Макаед, які выступае маральна-
этычным антыподам героя. Макаеду выносіцца прысуд у той ацэнцы, якая даецца Карачом: «Усё жыццё рабіў іншым га-
дасці і патрабуе за гэта ўсеагульнай любві» [11, с. 306]. Іх прафесійныя ўзаемаадносіны асацыятыўна супастаўляюцца з 
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вядомай гісторыяй пра Моцарта і Сальеры, якую палемічна абмяркоўваюць героі. Больш складаны вобраз Шугачова, гэты 
герой шмат у чым паказаны як адзінадумца Карнача. Паводле чалавечых якасцяў Віктар не горшы за Максіма і, як паказвае 
меркаванне галоўнага персанажа ў рамане, Шугачоў не менш таленавіты. На жаль, ён пазбаўлены смеласці адстойваць і 
абараняць свае мастакоўскія рашэнні, і гэта робіць самога героя няшчасным. Іван Шамякін лічыў, што для любога творцы 
важная грамадская смеласць.

Грамадска-сацыяльны кантэкст рамана абумоўлівае прадстаўленасць значнага шэрагу вобразаў-тыпаў, якія адцяняюць 
у тым ліку і мастацкую атмасферу. Напрыклад, разумее і падтрымлівае мужа Поля Шугачова, для якой, як сцвярджаюць 
галоўны герой і аўтар, сэнс жыцця заключаецца у клопаце пра дзяцей і людзей наогул. Кантрастуе з гераіняй Даша Карнач, 
якая стварае для галоўнага героя невыносныя ўмовы ў жыцці і творчасці. Здзекуецца і пагарджае мужам Ніна Макаед, праз 
вобраз якой пісьменнікам негатыўна асэнсоўваецца такая грамадская з’ява як эмансіпацыя. Ажыццяўляюць кіраўніцтва ў 
тым ліку і мастацкай сферай першы сакратар абкама партыі Сасноўскі, які відавочна ідэалізуецца, першы сакратар гаркама 
партыі Ігнатовіч, што крытыкуецца пісьменнікам як кіраўнік новага часу.

Такім чынам, Максім Карнач, які выступае ў рамане эталонам чалавечых якасцяў, паказаны пісьменнікам сапраўдным 
творцам, а таму ўзвышаецца над сваім сацыяльным асяроддзем. На філасофскім узроўні паслядоўна сцвярджаецца думака, 
што чалавечыя заганы ў значнай меры абумоўліваюць і мастакоўскае аблічча. У падзейным шматгеройным творы аўтар аба-
піраецца не столькі на эпічнае адлюстраванне рэчаіснасці, колькі на яе суб’ектыўнае ўспрыманне, блізкае герою лірычнай 
прозы, у выніку чаго выяўляецца ўнутраны свет, чалавечая і мастакоўская пазіцыя. Увасабленне сацыяльных тыпаў, увага 
да грамадскай атмасферы рэпрэзентуюць раман як традыцыйны ў беларускай прозе. Разам з тым наватарская тэматыка 
паўплывала на дынаміку змястоўнай формы, якая, што ілюструюць і іншыя прыклады з прыгожага пісьменства, замацава-
лася ў беларускім рамане.

Складанай структурнай арганізацыяй вызначаецца раман Алеся Асіпенкі «Святыя грэшнікі» (1987), дзе акаляючая 
рэчаіснасць раскрываецца праз успрыманне галоўным героем, які асэнсоўвае праблему мастацтва, яго ролю і прызначэнне 
для асобы і грамадства. Лазар Богша, таленавіты кінарэжысер, акцёр, пісьменнік, імкнецца спасцігнуць таямніцы маста-
цтва, дзеля чаго спазнае гісторыю, звяртаецца да беларускай духоўнай культуры. Канфлікт раскрываецца праз сутыкненне 
з яго калегам-антаганістам Кірылам Лыкавязавым, на што звяртала ўвагу айчынная крытыка. У прыватнасці, спрэчкі 
двух герояў з невыпадковымі імёнамі прызнаваліся цікавымі і актуальнымі, таму што «даюць магчымасць зразумець, як 
цяжка сапраўднаму таленту прабівацца да гледача праз панаванне шэрасці, рамесніцтва, прыстасавальніцтва, бо такія, як 
Лыкавязаў, здымаюць фільмы на патрэбу дня, фарміруюць у гледачоў, асабліва моладзі, адпаведна зніжаныя густы і погляды» 
[10, с. 9]. У сучасным літаратуразнаўстве твор слушна аднесены да інтэлектуальнай філасофскай прозы, паколькі пісьмен-
нік імкнецца не толькі асэнсаваць праблему мастака і мастацтва, але і раскрывае індывідуальна-аўтарскую канцэпцыю аб 
ролі мастацтва ў развіцці чалавецтва.

Лазар Богша падарожнічае ў мінулым, сустракае вядомых гістарычных і культурных дзеячаў, легендарных герояў. Такім 
чынам спалучаюцца розныя часавыя пласты, пашыраюцца хранатапічныя каардынаты. Так, «ірацыянальнае апавяданне 
выконвае ў рамане ролю тэарэтыка-філасофскага абагульнення, чым і можна вытлумачыць сімвалізм асобных сцэн, а так-
сама тое, што персанажы, узятыя з гістарычнага мінулага, паўстаюць не столькі жывымі характарамі, колькі ўмоўнымі 
вобразамі-сілуэтамі пэўнай канцэпцыі» [7, с. 177]. Алесь Асіпенка імкнецца не столькі адлюстраваць мінулае, колькі пака-
заць, як гістарычны вопыт можа ўплываць на сучаснасць.

Аўтарам як сэнсаўтваральны рэпрезентуецца прыём фантасмагорыі: герой прызнаецца, што ён кінарэжысёр, манаху, 
полацкаму князю, нават Чынгісхану, а некаторыя персанажы, напрыклад, манашка Феадора, яна ж Кажына, пра якую Ефра-
сіння Полацкая гаворыць, што гэта Спакуса, і самі ведаюць, што ён – госць з будучыні. Невыпадкова, што ў фантастычным 
падарожжы Лазару адрубілі галаву па загадзе Чынгісхана, бо вялікі заваёўнік адчуў небяспеку: яго верныя воіны могуць 
усумніцца ў правільнасці выбранага шляху. Такім чынам пісьменнік супрацьпастаўляе мастацтва жорсткасці і войнам, 
услаўляе гуманістычную сілу яго ўздзеяння. Лазар Богша сустракаецца са знакамітымі песнярамі мінулага, дыскутуе з 
іх разуменнем ролі творцы. Так, легендарнаму Баяну галоўны герой, за якім хаваецца аўтар, пераканана даводзіць, што 
злачынна ўслаўляць забойцаў і рабаўнікоў, няхай гэта і князі, якія захапілі горад. На гэта Баян адказвае, што дзякуючы 
яго песням князі, ваяводы, асілкі і проста дружыннікі адчуваюць сябе волатамі, якія ваююць за справядлівасць: «А калі 
чалавек хоць раз адчуе ў сабе дабрыню і справядлівасць, ён ужо чалавек, а не звер, які забівае невядома дзеля чаго. Паэт і 
павінен узвышаць людзей, раскрываць перад імі прыгажосць іх учынкаў, калі ён нават троху і недакладны» [1, с. 128]. Лазар 
Богша паслядоўна асэнсоўвае, у чым нязгодны са сваім настаўнікам Баянам аўтар знакамітага «Слова…», спасцігае шлях 
духоўнага сталення Ефрасінні Полацкай, нават павучае і выхоўвае Бога. Дзеля апошняга звяртаецца да вядомых прыкладаў 
са старажытнага эпасу розных народаў, паколькі міфы, паданні, паэтычныя творы прасякнуты дабрынёй і справядлівасцю.

Сцэнарны мантаж дазваляе пісьменніку паказаць выявы гістарычных малюнкаў, раскрыць асобу Кірылы Тураўскага, які 
ўпэўнены, што чалавек нарадзіўся на свет дзеля дабра і прыгажосці, і Данілы Заточніка, які настойвае, што людзей трэба 
вучыць быць ваўкамі з хціўцамі, якія робяць ганебныя справы і патрабуюць, каб ім казалі дзякуй. Таленавітасць галоўнага 
героя раскрываецца праз чуйнасць да разнастайных духоўных праяў, да выбару актуальнай праблемы, падчас падарожжа 
ў мінулае ён вырашае не толькі мастакоўскую задачу ўздзеяння на гледача, але і перажывае ўласнае духоўнае развіццё. Як 
пераканана дакзвае Лазар Богша, «твор мастацтва павінен хваляваць гледача, даваць яму праўдзівае адлюстраванне страсці 
і мудрасці эпохі. Адмаўляць сучаснаму гледачу ў праве разумець філасафічнасць твора – ці не значыць гэта адрываць яго ад 
усёй культуры мінулага, бо, што ні кажыце, вялікія майстры свету ва ўсіх жанрах мастацтва не ў апошнюю чаргу дбалі пра 
філасафічнасць сваіх твораў» [1, с. 210]. Алесь Асіпенка, які пэўны час працаваў на кінастудыі «Беларусьфільм», не толькі 
рэальна, але і ў нейкай меры іншасказальна асэнсоўвае жыццёвы і творчы шлях таленавітага рэжысёра, акцэнтуе ўвагу на 
трагічным фінале. Лазар Богша пасля смерці атрымлівае прызнанне, якога быў варты пры жыцці. Аўтар праводзіць пара-
лелі наконт ролі мастацтва ў мінулым і ў сваім часе, пакідае мажлівасць чытачу сфарміраваць стаўленне да гуманістычнага 
ідэалу, які выступае жыццёвым крэдам мастака ў любых умовах.
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Пісьменнік раскрывае інтэрпрэтацыю акаляючай рэчаіснасці, як з мінулага, так і сучаснай, праз яе ўспрыманне 
галоўным героем, як і чытач, выступае яго адзінадумцам, што выступае прыкметай лірычнага рамана. Разам з тым, у 
аднагеройным рамане «Святыя грэшнікі» паказаны не столькі ўнутраны, колькі знешні канфлікт, хоць падзейнасці адда-
дзена нязначная аўтарская ўвага. Алесь Асіпенка шмат у чым асучаснівае гістарычных асоб, якіх уводзіць у мікраасяроддзе 
раманнай сітуацыі, імкнецца актуалізаваць духоўны вопыт мінулага для сучаснага мастацтва. Аўтар паказвае галоўнага 
героя ва ўзаемадзеянні з грамадскім асяроддзем, на якое той імкнецца паўплываць, і гэта абумоўлівае «цэнтраімклівую» 
арганізацыю персанажаў. Пісьменнік працягвае распрацоўваць мастацкі псіхалагізм, хоць і звяртаецца не столькі да самаа-
налізу і рэфлексіі, што характэрна для героя лірычнага рамана, колькі да так званага знешняга псіхалагізму.

Такім чынам, тэма мастака і мастацтва, увага да якой перыядычна актывізавалася ў пісьменніцкім асяроддзі, абумоўлівала 
ўзмацненне лірычнага пачатку ў змястоўнай форме рамана, яго трансфармацыю на ўзроўні вобразнай сістэмы. Невыпадкова 
аўтары звяртаюцца да распрацоўкі мастацкага псіхалагізму, што паглыбляе філософскі узровень твораў. Разгледжаныя 
літаратурныя прыклады выразна ілюструюць, што якасна змяняецца ідэйная функцыя вобраза галоўнага героя, за якім угад-
ваецца аўтар, у выніку чаго асоба выступае не проста галоўным аб’ектам, а цэнтрам мастацкага свету. Гэтым прадвызначана 
адметнасць так званага «цэнтраімклівага» рамана на канцэптуальным ўзроўні, паколькі пісьменнік разумее гуманізм не 
толькі як светапоглядную, але і эстэтычную катэгорыю.
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У статті аналізуються евфемізми, їх структурні та семантичні різновиди та особливості функціонування у мовному проце-
сі. Основна увага зосереджується на проблемі перекладу евфемізмів. Автор статті вивчає застосування перекладацьких транс-
формацій у перекладі евфемізмів з мови оригіналу. У роботі розглядаються різні стратегії та підходи до перекладу даної лексики.
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В статье анализируются эвфемизмы, их структурные и семантические разновидности и особенности функционирования в 
языковом процессе. Основное внимание сосредотачивается на проблеме перевода эвфемизмов. Автор статьи изучает исполь-
зование переводческих трансформаций при переводе эвфемизмов из языка оригинала. В работе рассматриваются различные 
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Euphemisms, their structural and semantic varieties and the peculiarities of functioning in the language process are investigated in the 
article. Euphemisms are words which are used to substitute indecent, rude, offensive or impolite words in the process of communication. 
The substitution is accounted by the speaker’s tendency to be considerate and not to offend other people. This device is dictated by social 
conventions.

There are different classifications of euphemisms. Linguists classify them according to structural and semantic features. Euphemisms 
can be expressed by single words, word combinations, phraseological units or sentences. Most of euphemisms have stylistic connotations 
in their semantic structure. In present day they are based on some social and ethical standard of behaviour. Euphemisms are used to avoid 
social, moral,political and superstitious taboos.

The focus is on the problem of translating euphemisms. Various strategies and approaches to translating this vocabularyare considered 
in the article. The author of the article investigates the use of translation transformations in the process of translating euphemisms from the 
source language. Translation transformations are lexico-semantic, structural and functional adequate means of covering associate, cor-
relative and informative relationships in the source and target languages. Addition and specification are considered as the most effective 
ways of translating euphemisms.

Key words: euphemism, euphemia, translation, translation transformation, addition, specification. 

Використання евфемізмів є важливим лінгвістичним явищем у лексичній системі мови. Евфемізація являє собою безпе-
рервний процес заміни одних найменувань на інші, заснований на постійній оцінці і переоцінці людиною форм вираження, 
що породжується прагненням успішної комунікації.

Дослідженню проблематики евфемії присвятили свої роботи такі вчені, як І. Р. Гальперін, В. В. Гуревич, В. І. Заботкіна, 
А. М. Кацев, Л. П Крисін, І. В. Арнольд, В. М. Ярцева, Д. Е. Розенталь, Е. І. Шейгал, В. П. Москвін, Б. А. Ларін, Р. В. Холдер, 
Х. Росон та ін.

Мета дослідження полягає у визначенні поняття евфемізмів, їх структурних та семантичних характеристик, а також 
аналіз труднощів та перепон, які виникають при їх перекладі з мови оригіналу.

Об’єктом дослідження є перекладацькі трансформації та способи досягнення адекватності перекладу евфемізмів. 
Актуальність роботи полягає в тому, що в науковій літературі відсутнє єдине розуміння явища евфемізації. Динаміч-

ність і багатоаспектна природа евфемізмів є причиною великої різноманітності їх лексико-граматичних форм, емоційної 
нейтральності або стилістичній забарвленості, варіативності їх потенціалу. Ці властивості евфемізмів призводять до того, 
що проблема їх визначення представляє певні труднощі для дослідників.

Евфемізм (від грец. euphemismos,eu–добре, phemi–говорю) – це заміна слів з грубим або непристойним змістом чи за-
барвленням на слова та вирази, які виражають цей зміст у пом’якшеній формі або завуальовано [9, с. 533].
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У мовленні евфемізми використовуються для того, щоб приховати значення виразів, які в соціумі вважаються непри-
стойними або неввічливими. 

Існують різні визначення евфемізмів. О. С. Ахмановастверджує, що евфемізми – це емоційно нейтральні слова або 
вирази, вживані замість синонімічних їм слів і виразів, що представляються для мовця непристойними, грубими або не-
тактовними [10, с. 116].

На думку І. Р. Гальперіна, евфемізм – це слово або фраза, які використовуються для заміни неприємного слова або виразу 
на відносно прийнятніше [2, с. 159].

К. Тюріна зазначає, що евфемізми – це м’які й дозволені, меліоративно-алегоричні, а іноді і просто прийнятніші за 
тих чи інших причин слова або вирази, вживані замість тематично стигматичного або соціально некоректного вокабуляру, 
замість слів або виразів, що представляються для мовця забороненими, непристойними, неприйнятними з точки зору при-
йнятних у суспільстві норм моралі, або просто грубими і нетактовними [4, с. 83].

Творення евфемізмів являє собою складний процес, який відбувається завдяки супутнім йому факторам. Мова розви-
вається і змінюється разом із суспільством. Евфемізми є одним з найяскравіших проявів процесу трансформації думок і на-
мірів суспільства як такого, тому при вивченні евфемізації варто звернути увагу на соціокультурні явища, які мають прямий 
зв’язок з мовою.Варто зауважити, що евфемія – суб’єктивне явище. Адже деякі мовці не вважають певні слова та фрази 
непристойними чи неприємними.

Їх використання відіграє важливу роль у мовному процесі.Евфемізми відносять до лексичного рівня мови і в художньо-
му творі вони виражаються за допомогою окремих специфічних лексем. Їх наявність – ефективний стилістичний прийом, 
який надає твору особливого характеру та відтінку. Автор може оперувати лексикою будь-якого стилю.

Існують різні класифікації евфемізмів. Л. М. Шапінаподіляє евфемізми на такі, що пов’язані з дискримінацією, познача-
ють страшні та неприємні явища, нечистоти; евфемізми, які пов’язані із впливом держави на життя людей; ті, що вказують 
на вік та зовнішність людини; дипломатичні евфемізми; евфемізми у мові реклами, професійному жаргоні та соціально-по-
бутові евфемізми[4, с. 87].

А. М. Кацев поділяє евфемізми на такі види:
1) стерті евфемізми (ті, що втратили свою функцію, вживаються у мовленні лише в силу традиції);
2) справжні евфемізми (ті, що виконують евфемістичну функцію на даному етапі розвитку мови);
3) справжні евфемізми з додатковим стилістичним забарвленням (ті, що поєднуються з гумором та іронією) [5, с. 41].
Варто зазначити, евфемізми характеризуються значною структурною різноманітністю. Наведемо класифікацію Р. В. Хол-

дера:
1) евфемізми, виражені словами:
– іменниками (underachiever – неуспішна людина, entanglement – скрутне становище);
– прикметниками (liberal – нетерпимий, special–з особливими потребами);
– дієсловами (towhitewash – зам’яти незручну ситуацію, topassaway–померти);
– прислівниками (friendly – без особливого компромісу);
2) евфемізми, виражені словосполученнями:
– вільними словосполученнями (academicdismissal – виключення з коледжу, gradual increase in prices and wages – інфля-

ція, confidential source – інформатор);
– фразеологічними зворотами (threesheetstothewind– людина, яка випиває; tosendsomebodytoglory–убити когось).
3) евфемізми, виражені реченнями[11].
Тенденція до евфемізації мовлення є універсальною, але проявляється вона у кожній мові по-різному. Відтворення ев-

фемізмів при перекладі може викликати певні труднощі. Питання адекватності та еквівалентності перекладу є важливою 
проблемою сучасного перекладознавства. Головне завдання перекладача полягає у чіткому відтворенні та збереженні змісту 
тексту оригіналу й усвідомленні особливостей вживання евфемізмів у мовах. Інколи важливо правильно зрозуміти під-
текст, особливо при перекладі творів художньої літератури.Для перекладу безеквівалентної лексики використовують пере-
кладацькі трансформації.Перекладацькі трансформації – це міжмовні перетворення з метою досягнення перекладацької 
еквівалентності.

В. Н. Коміссаров зазначає, що перекладацькі трансформації використовуються при перекладі в тому випадку, якщо у 
вихідному тексті мови оригіналу зустрічається нестандартна мовна одиниця на рівні слова, наприклад, власне ім’я, при-
таманне для початкової мовної культури і відсутнє в мові перекладу, термін в тій чи іншій професійній області, слова, що 
позначають предмети, явища і поняття, характерні для вихідної культури, але відсутні або мають іншу структурно-функці-
ональну упорядкованість у мові перекладу [6, с. 76].

І. В. Корунець, А. М. Кацев виділяють наступні способи перекладу евфемізмів: метод підбору еквівалентів, описовий 
переклад, метод додавання, конкретизація, генералізація, перифраз, калькування [5; 8].

На думку А. М. Кацева, найефективнішими методами перекладу евфемізмів є метод додавання та конкретизація.
Метод додавання є ефективним засобом при перекладі евфемізмів з мови оригіналу, тому ним часто користуються пе-

рекладачі. Адже відтворення змісту евфемізмів у мові перекладу часто вимагає розгорнутих коментарів.Наприклад, фрази 
‘plumbersstaff’ або ‘plumbersoperation’ позначають штат і діяльність людей, що займаються запобіганням витоку секретної 
інформації. Евфемістичне значення слів відрізняється від прямого значення слова ‘plumbers’ (сантехнік). Ці висловлювання 
з’явилися в англійській мові після Уотергейського процесу. Саме тому, при перекладі цих фраз з мови оригіналу необхідно 
пояснити їх значення та прокоментувати особливості вживання. Переклад використовує метод додавання. 

Метод конкретизації полягає у заміні слова або словосполучення іноземної мови з широким предметно-логічним зна-
ченням на слово чи словосполучення з вужчим значенням. Евфемізми, які містять у своїй структурі слова ‘affair’, ‘matter’, 
‘effort’, ‘mission’, потребують використання конкретизації при перекладі.

А. Ю. Галайчук розглядає такі підходи до перекладу евфемізмів:
1) евфемізм в оригіналі передається за допомогою еквівалентного евфемізму у мові перекладу;
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2) евфемізм в оригіналі передається за допомогою лексеми на пряме позначення того, що в оригіналі виражено евфе-
мізмом;

3) слово, яке не є евфемізмом у тексті оригіналу, передається у перекладі за допомогою евфемізму[1, с. 118].
При перекладі евфемізмів необхідно враховувати фонову інформацію та контекст. Основною перепоною для адекват-

ного перекладу евфемізмів є протиріччя понятійних систем у різних мовах. Тому задача перекладача полягає у гармонізації 
мовних систем та їх узгодженні. 

Таким чином, використання евфемізмів є невід’ємною частиною мовного процесу. Вони дозволяють замінити табуйова-
ну лексику в сфері релігії, медицини, політики, етики тощо. Процес відтворення евфемізмів у перекладі – складне та цікаве 
явище. Найефективнішими способами перекладу евфемізмів з мови оригіналу є перекладацькі трансформації, зокрема, 
метод додавання та конкретизації. Перспективним та актуальним є подальше вивчення евфемізмів та способів їх перекладу. 
Адже кількість наукових праць, присвячених цьому питанню, є незначною.
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The article focuses on modern nicknames spread in Lviv region. The nickname of the Lviv region as a component of the general system 
of ukrainian national anthroponymy is the subject of a special scientific analysis. Individual, territorial nicknames have been outlined for the 
first time in the thesis from the point of view of motivation basis, using wide range of factual material. The purpose of article is lexical and 
semantic basis, emotional and expressive colouring, associative relations, structure and nominative nature of the nicknames. Practical prin-
ciples of the study of anthroponomy concerning national mode of life and unofficial names in Lviv region have been analyzed in the thesis. 
There have been determined lexical structure of nicknames and the causes for their naming have been identified in the thesis. Word-building 
structure of nicknames have been baced and typical, non-typical samples have been defined.The motive for creating the nicknames of the 
inhabitants of Lviv region is the characteristic of appearance, mental characteristics, activity, social characteristics, place of living, family 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Дослідження індивідуальних прізвиськ і сімейно-родових назв є одним 
із найактуальніших завдань неофіційної антропонімії. Прізвиська Львівщини як складова загальної системи української 
народнопобутової антропонімії є предметом спеціального наукового аналізу. Тому розглядаємо семантичні особливості, 
мотиваційну базу неофіційних іменувань Львівщини. 

Огляд останніх досліджень та публікацій. Проблема дослідження неофіційних іменувань перебувала в колі наукових 
зацікавлень Г. Бучко [2], М. Лесюка [3], Р. Осташа [5], Н. Павликівської [6], Н. Фєдотової [9], П. Чучки [11], Г. Аркушина [7], 
Н. Шульської [12], О. Антонюк [1], М. Наливайко [4] та ін.

Важливим чинником у дослідженні неофіційних іменувань є словники: «Словник прізвиськ Нижньої Наддніпрянщини» 
В. Чабаненка [10], «Словник прізвиськ жителів межиріччя Стиру та Горині» Н. Шульської [12], «Словник прізвиськ пів-
нічно-західної України» Г. Аркушина [7]. 

Так, «Словник прізвиськ Нижньої Наддніпрянщини» В. Чабаненка у двох книгах уміщує понад дванадцять тисяч нео-
фіційних назв [10]. «Словник прізвиськ жителів межиріччя Стиру та Горині» Н. Шульської фіксує прізвиська, які належать 
жителям території на межі між Волинською і Рівненською областями. Вуличні назви зібрані експедиційним методом у 50 
населених пунктах [12]. Основою найновішого «Словника прізвиськ північно-західної України» Г. Аркушина [7] стали 
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записи студентів українського відділення філологічного факультету Волинського національного університету імені Лесі 
Українки впродовж останніх п’ятнадцяти років, доповнені записами магістрів і викладачів. 

Формулювання завдань дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб розкрити мотиваційні особливості сучасних 
неофіційних іменувань Львівщини. Зазначена мета передбачає виконання таких завдань: виявити лексико-семантичну базу 
творення прізвиськ жителів Львівщини і з’ясувати мотиви їх надавання; укласти словник індивідуальних і колективно-те-
риторіальних прізвиськ жителів Львівщини.

Об’єктом дослідження є сучасні індивідуальні прізвиська жителів Львівщини. Предмет вивчення – лексико-семан-
тичні особливості індивідуальних прізвиськ. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. Одні антропоніми не викликають застере-
жень в інформаторів, це відантропонімні прізвиська (Броньків Іван, Максимець), інші іменування – емоційно та експре-
сивно насичені, які образно характеризують носія, тому інформатори повідомляють їх із певним застереженням. Це такі 
іменування, як Бик, Грубий, які ми кваліфікуємо як відапелятивні прізвиська. 

Індивідуальні прізвиська. На території Львівщини побутують індивідуальні прізвиська (відапелятивні та відантропо-
німні), прізвиська. Сімейно-родові іменування відрізняються від індивідуальних прізвиськ тим, що передаються в спадок і 
не характеризують особу за якимись ознаками. 

 Родичівські прізвиська характеризують іменованого через когось із його родичів. Нами зафіксовано прізвиська заміжніх 
жінок за іменем, прізвищем, прізвиськом чоловіка (Гриниха, Кирильцева, Ладзьґа Сєрґєєва, Майсеїха, Онацькова; Котиха, 
Липакова, Околітиха, Оксана Козієва; Зозуличка, Когутиха, Рибиха). Усього в опрацьованому матеріалі представлено 987 
андронімів. 

На Львівщині патроніми утворюються від імені батька (Антошиха, Гріша Йонів, Кубайка, Мирон Олєктів, Настя Пі-
трова, Неля Гарійонова, Олексова, Славко Ґабрухів, Сюників Влотко), прізвища (Горинів Славко, Іван Колісників, Канасюч-
ка, Особиха, Рибчиха, Сучкова), прізвиська (Ґєнько Бульбасів, Льоня Щурів, Олько Рибів, Пирогова Славка, Ромко Чорний, 
Шлапакова Маруська) його апелятивної характеристики (Грицьо Пекар, Ковалиха, Марія Поштарова, Олена Шевцева). 
Патроніми становлять понад 800 іменувань.

У наших матеріалах виділяємо пропатроніми – іменування за іменем діда (Богдан Методіїв, Зоська П’єтрусова, Ки-
рильцьова Ірка, Кіндрат, Мариня Мацькова, Параня Ґабрушиха), прізвищем діда по материній лінії (Бромиха, Гуменичка, 
Матвійчукова, Міша Жигрів), прізвиськом (Котичка, Ромко Чижів, Цісарова), апелятивним означенням (Голійникова, Мітя 
Ковалів, Пекариха, Поліцайка). Пропатроніми охоплюють більше 1000 іменувань. 

Матроніми становлять один із розрядів родичівських прізвиськ. На Львівщині діти часто отримують прізвиська за 
матір’ю за таких умов: якщо вони росли без батька; якщо дитина є позашлюбною. Матроніми утворюються від імені (Вар-
варка, Зосьчин Славко, Марисин Місько, Стефка Пріщина), дівочого прізвища матері (Сквірко < Сквірко, Шапежинка < 
Шапега), прізвиська (Ґулишин Іванцьо, Малярчишина), апелятивного означення особи (Лікарчин < лікарка, Богдан Вчитель-
чин < вчителька). Група прізвиськ, утворена за назвою матері, становить 303 назви. 

Наші матеріали засвідчують іменування чоловіка за дружиною (гінеконіми), утворені від імені дружини (Марихин), 
дівочого прізвища (Ревіч), прізвиська (Кривенький Максим < Кривенька Юзя, Микола Орявської < Орявська) – усього 84 
іменування.

На території Львівщини побутують проматроніми – іменування за іменем баби (Вольжина Люба, Марущин Степан, 
Рущин, Юльчин), прізвищем (Баранової Юльки Ромко < Баран), прізвиськом (Костишин Янтик, Михайлишин Славко), які 
становлять 247 одиниць.

Відіменні прізвиська. На Львівщині побутують такі групи варіантів відіменних прізвиськ: 1) акцентуаційні: Ма́рко 
– Марко; 2) фонетичні: Лідзя, Микола – Никола, Надзя, Романь; 3) лексичні: Сявко < Ярослав; Віра < Іра; 4) словотвірні: 
Базильо, Іванило, Касюра, Марень, Ярко (1028 іменувань).

Відтопонімні прізвиська: Ганя Зборівська, Підбузький, Цапляцкий, Червоноградська та ті, що вказують на місце про-
живання загалом: Задорожна, Надрічний, Підбережна, Підцерківна. Серед відтопонімних прізвиськ поширеними є дво-
компонентні конструкції на позначення особи: Йосип з-під ріки, Мариня з-під церкви, Марійка з долинки, Микольцьо з-під 
таблиці, Яндроха з кінцє (339 прізвиськ).

Відпрізвищеві прізвиська. Це семантичні утворення, що виникли внаслідок: а) усічення прізвища з суфіксацією та 
без неї: Назя < Назар, Олія < Оліярчук; б) додавання суфіксів: Гнидик < Гнида, Когутик < Когут; в) відтворення апелятива: 
Ворона < Воронко, Медвідь < Медвецька; г) лексичних асоціацій: Русак < Заєць, Сорочка < Рубаха (396 прізвиськ).

Остання група – це прізвиська, утворені від прізвищ чи імен відомих осіб, героїв кінофільмів, літературних творів тощо 
на основі подібності за зовнішніми ознаками, характером або видом діяльності: Хрущов, Кличко, Моцарт, Тарзан, Фанто-
мас, Квазімодо, Плюшкін, Штірліц (270 іменувань).

 Відапелятивні прізвиська. У відапелятивних прізвиськах переважають прізвиська за зовнішніми ознаками носія (Бі-
ловус, Босий, Ганька Чорна, Гладка, Горбунь, Гринько Куций, Ґулька, Дрібненький, Йосип Грубий, Кася Маленька, Кучерилий, 
Ладна, Лисий, Патлата, Рижуля, Файний, Червоний, Чорненький, Чорний, Щербатий) – усього 912 прізвиськ. Другу пози-
цію займають прізвиська за родом діяльності носія (Ветринар, Ганка з пошти, Дохтор, Дяк, Касір, Коваль, Ксєндз, Кушар-
ка, Музикант, Пасяшник, Пожарник, Швачка) – усього 381 прізвиськ. Прізвиська за психічними рисами носія становлять 
328 одиниць: Брехач, Брехун, Зануда, Плаксива, Цудак, Чудна. Прізвиська за особливостями мовлення підкреслюють різні 
дефекти мовлення (Войодя, Сарік, Свивка, Фуяжка), акцентують на словах-паразитах (Даже, Зрозуміло, Прям, Тиєтиє), 
характеризують спосіб мовлення (Галайко, Гук, Калатало, Пікало), певний фізіологічний процес (Гикавий, Гикало) – усього 
270 прізвиська. У досліджуваному матеріалі серед відетнонімних прізвиськ виділяємо іменування за національною ознакою 
(Американка, Німец, Славка Білоруска, Француз, Швед) та етнічною ознакою (Волинячка, Волиняка, Гоцул, Мадяр) – усього 
118 прізвиськ. Прізвиська за спорідненістю та свояцтвом позначають власне родичів (Баба Їганка, Бабуня, Вуя, Мамуська), 
людей за родинними зв’язками (Зятьок, Невістоха, Тьоща) і становлять 140 іменувань. Прізвиська за місцем іменованого в 
сім’ї та громаді характеризують носія за його майновим станом (Богач, Бідний, Бідняк, Буржуй), за конфесійною належніс-
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тю (Бабтист, Католик, Суботник), за належністю до політичного угруповання (Комуніст, Рухівець). Серед прізвиськ, які 
вказують на місце іменованого серед неродинних членів певного колективу, виявлено такі, що перенесені з кличок тварин 
(Бобко, Кєша, Мурчик, Рекс) – 128 прізвиськ. Особливістю прізвиськ за вчинками, пригодами носія є те, що вони мотиву-
ються реальними вчинками із життя людини. На досліджуваній території ми виявили такі іменування: Індійський гусь (за-
мість індійського гусака продавав на ринку качура), Сметанник (краде сметану у підвалах). До вказаного розряду прізвиськ 
зараховуємо іменування, які з’явилися внаслідок називання носія його родичами (Лосік, Льолік). Усього 139 прізвиськ.

Класифікація прізвиськ за емоційно-експресивним забарвленням:
1. Позитивно забарвлені оніми. Такі прізвиська несуть у собі позитивне емоційне забарвлення і підкреслюють добро-

ту, щирість, темперамент, хоробрість людини. Наприклад, Коровай – чоловік любив коровай, Камінець – чоловік міцної 
статури.

2. Негативно забарвлені оніми. До цієї групи належать прізвиська, які негативно описують носіїв. Вони можуть ви-
сміювати зовнішній вигляд, риси характеру, звички. Так, наприклад, Микола Лисий, Чекіст – чоловік зрадив село.

3. Нейтральні прізвиська. Емоційне забарвлення поняття абсолютно нівелюється (Аптекар, Бригадир, Доктор). 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, дослідження показує, що на території Львівщини побутують 

відапелятивні та відантропонімін прізвиська, які виділяють денотата в колективі. Прізвиська сільських жителів дають змогу 
простежити діалектні особливості говірки певного регіону. 

Практичне значення полягає в можливості використання основних результатів роботи в дослідженні неофіційних імену-
вань інших регіонів України, а також для всебічного ґрунтовного вивчення українського загальнонаціонального народнопо-
бутового антропонікому. Основні положення наукової розвідки знайдуть застосування в навчальній діяльності вищої школи 
в процесі опрацювання відповідних тем із сучасної української мови, українознавства, історії рідного краю, у самостійній 
роботі студентів, у підготовці спецкурсів і спецсемінарів з української антропоніміки.

Цінним є матеріал, оформлений у додатках. Цей фактаж можна використати для укладання Словника прізвиськ жителів 
Львівщини. Метою подальших досліджень може бути порівняльна характеристика неофіційної антропонімії Львівщини та 
інших регіонів. 
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ НАЗВ РАЙОНІВ

Брд  – Бродівський 
Бск  – Буський
Грд  – Городоцький 
Дрг  – Дрогобицький
Жвк  – Жовківський
Ждч  – Жидачівський
Злч  – Золочівський
КБ  – Кам’янко-Бузький
Мкл  – Миколаївський 

Мст – Мостиський
Прм  – Перемишлянський
Пст  – Пустомитівський
Рдх  – Радехівський
Скл  – Сокальський
Скол – Сколівський
Смб  – Самбірський
Стр  – Стрийський
Явр  – Яворівський
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В
Ва́врик – жителі сс. Тучапи Грд, Чаниж Бск: від імені діда 

Лавро. 
Ва́вричка – жителька с. Климець Скол: від прізвища діда 

Ваврик. 
Вавру́х – житель с. Ушковичі Прм: від імені Лавро. 
Вайтер – житель с. Туринка Жвк. 
Вайтрів – житель с. Туринка Жвк: від прізвиська батька 

Вайтер. 
Ва́кусь – житель с. Бердихів Явр: від імені Вакусь < Іван. 
Ваню́ша – житель с. Володимирці Ждч: від імені батька 

Іван. 
Ва́ня – житель с. Дидятичі Мст: від імені Іван. 
Ва́ня Рой – житель с. Загір’я Смб, який носив у дитинстві 

шапку з написом «ерой», а казав: «Я рой». 
Ва́нька – жителі сс. Бортків Злч, Кіндратів Трк, Корничі 

Смб: від імені Іван. 
Ва́ньо – житель с. Климець Скол: від імені Іван. 
Варва́ська – жителька с. Поріччя Явр: від імені Варвара. 
Вареха – жителька с. Малі Мокряни Мст, яка рот розкриває. 
Варилиха – жителька с. Ушковичі Прм, яка варила по ве-

сіллях. 
Васи́ликова Нацька – жителька с. Бабина Смб: від прізви-

ща прадіда Василик.
Васили́на – жителька с. П’ятничани Стр: Василина – єдине 

ім’я в селі. 
Ва́силиха – 1) жителька с. Воля Задеревацька Стр: від імені 

діда Василь; 2) жительки сс. Нагуєвичі Дрг, Ременів КБ: 
від імені чоловіка Василь. 

Василі́на Тере́нтова – жителька с. Княже Скл: від дідового 
імені Терентій. 

Василю́нь – житель с. Туринка Жвк: від імені Василь. 
Ва́силь – житель с. Золочівка Злч: від імені Васи́ль. 
Васи́ль Бо́сий – житель с. Новосілки Прм Василь Босий 
Василь Вітів – житель с. Зав’язанці Мст: дід був війтом. 
Васи́ль Воси́пків – житель с. Тростянець Злч: від імені 

батька Осип. 
Васи́ль Гартемо́нів – житель с. Прибужани КБ: від імені 

діда Гартемон. 
Василь Голійників – житель с. Первятичі Скл: прізвисько 

батька Голійник. 
Васи́ль Гринька Наконечного – житель с. Брюховичі Прм: 

від прізвища батька Наконечний. 
Васи́ль з Лисої гори – житель с. Раковець Пст, який живе 

біля Лисої гори. 
Васи́ль Лялькі́в – житель с. Туринка Жвк: від прізвиська 

матері Лялька. 
Васи́ль Ма́йка – житель с. Уріж Дрг. 
Васи́ль Майку́тів – житель с. Гостинцеве Мст: від прізвища 

діда Майкут. 
Васи́ль Не́сторів – житель с. Гребенів Скол: від імені батька 

Нестор. 
Васи́ль Ону́фріїв – житель с. Варяж Скл: від імені батька 

Онуфрій. 
Васи́ль Онухрі́нчиків – житель с. Миклашів Пст: від імені 

прадіда Онуфрій.
Васи́ль Пани́ч – житель с. Зав’язанці Мст. 
Васи́ль Пожо́рний – житель с. Бортків Злч, який молов на 

жорнах. 
Васи́ль Си́вий – житель с. Велика Вільшаниця Злч <Василь 

сивий. 
Васи́ль Со́кіл – житель с. Тростянець Злч. 
Васи́ль Фа́йний – житель с. Велика Вільшаниця Злч: 

гарний. 

Василь Шереметишин – житель с. Голобутів Стр: від пріз-
виська баби Шереметиха. 

Васи́ль Яки́мів – житель с. Варяж Скл: від прізвища тестя 
Якимів.

Васи́нко – житель с. Велика Вільшаниця Злч: від власного 
імені Василь 

Васі́лько – 1) житель с. Неслухів КБ: від імені Василь; 
2) житель с. Колодруби Мкл: від імені прадіда Василь.

Ва́ся Ро́вер – житель с. Сновичі Злч, який завжди їздить ве-
лосипедом. 

Ва́тяк – житель с. П’яновичі Смб. 
Ва́ха – 1) житель с. Лагодів Прм, Раковець Пст: від імені 

Василь. 2) житель с. Гребенів Скол: від імені Іван. 
Ва́ця – житель с. Туринка Жвк: від імені Іван. 
Ве́ньґри – жителі с. Сушно Рдх: село належало до Угорщини. 
Ве́прик – житель с. Володимирці Ждч малий. 
Верби́на – жителька с. Поруденко Явр: живе біля верби. 
Верби́нський – житель с. Монастирець Стр: родом із х. Вер-

бина. 
Верблюдиха – жителька с. Вузлове Рдх: від прізвиська чо-

ловіка Верблюд. 
Ве́рбочка – жителька с. Нивиці Рдх. 
Вербу́н – житель с. Климець Скол, який живе біля верб. 
Вереще́н – житель с. Черневе Мст, який діал. верещить 

«кричить». 
Верні́цький – житель с. Любеля Жвк: від дівочого прізвища 

дружини Верніцька. 
Вероні́ка Ка́стро – жителька с. П’ятничани Стр: схожа на 

Вероніку Кастро – мексиканську актрису. 
Війт – жителі сс. Забір’я Жвк, Суходоли Брд; пор. війт 

«керівник місцевого управління або самоврядування» 
(СУМ 1, 670) був головою сільської ради. 

Війти́ха – жителька с. Забір’я Жвк: від прізвиська чоловіка 
Війт. 

Ві́тька Цюцю́ня – житель с. Паликорови Брд. 
Вітьок – житель с. Стрілки Ст. Самб: від імені Віктор. 
Віхастиха – жителька с. Стільсько Мкл: від прізвища батька 

Віхастий. 
Ві́хтиха – жительки сс. Вовків Пст, Мохнате Трк, Понико-

виця Брд, Яблунівка Бск: від прізвища чоловіка Віхоть. 
Ві́цин – житель с. Золочівка Злч Віцин. 
Віцко – житель с. Керниця Грд: від імені Віктор. 
Ві́цьо – житель с. Переліски Брд: від імені Віктор. 
Вішалка – жителька с. Кіндратів Трк (дівчина любить при-

ставати до хлопців. 
Вла́дек – житель с. Брониця Дрг: від імені Володимир. 
Вла́дек Чу́єтів – житель с. Прибужани КБ: від прізвиська 

діда Чуєте. 
Вла́дзьґо – житель с. Суходоли Брд: від імені Володимир. 
Вла́дзьо – житель с. Либохора Трк: від імені Володимир. 
Вла́дик – житель с. Вузлове Рдх: від імені Володимир. 
Влади́ка – житель с. Семенівка Пст. 
Вла́дка Іва́нцева – жителька с. Прибужани КБ: від імені 

діда Іван. 
Вла́цько – жителі сс. Переліски Брд, Пониковиця Брд: від 

імені Володимир. 
Вла́цько з поля – житель с. Переліски Брд: єдина хата сто-

їть біля поля. 
Воло́тко Онухрі́нчиків – житель с. Миклашів Пст: від імені 

прадіда Онуфрій.
Вороняки – жителі с. Куликів Рдх: у селі була птахофер-

ма, з якої відходи викидали в ліс, тому там намножилися 
ворони. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ ЖИВОПИСЦЕВ  
В ПРОЗЕ ВИКТОРА КАРАМАЗОВА

В статье анализируется художественное изображение белорусских живописцев в прозе В. Карамазова. Утверждается, что 
обращение писателя к изображению известных личностей в отечественном живописи детерминировалось их значительной ро-
лью в мировой культуре.
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ХУДОЖНЄ ЗОБРАЖЕННЯ БІЛОРУСЬКИХ ЖИВОПИСЦІВ В ПРОЗІ ВІКТОРА КАРАМАЗОВА

У статті аналізується художнє зображення особистостей білоруських митців у прозі В. Карамазова. Стверджується, що 
звернення письменника до зображення відомих особистостей у вітчизняному живописі детермінованих їх значною роллю у світо-
вій культурі.

Ключові слова: художнє зображення, культура, діяч культури, живопис, внутрішній світ особистості, повість-есе, есе, 
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ARTISTIC REPRESENTATION OF BELARUSSIAN PAINTERS’ PERSONALITES  
IN THE PROSE BY VICTOR KARAMAZOV

In the article analyzes the artistic depiction of the personalities of Belarusian painters in the prose of V. Karamazov. For example, the 
essay essay «My Spiritual Brother... » is dedicated to the depiction of the spiritual sources of the creativity of the famous Belarusian artist of 
the 19th and 20th centuries S.Yu. Zhukovsky. The author notes the close connection of this person with Polissya. In the essay «The Enchanted 
soul» V. Karamazov created an artistic portrait of the famous Belarusian painter A.S. Barkhatkov, a successor of the traditions of Russian 
realism. The writer asserts that such brilliant personalities as A.S. Barkhatkov are God’s chosen ones. Caritine A.S. Barhatkov affect their 
warmth, sincere love for the country and its amazing nature, extraordinary honesty and simplicity. It is stated that the appeal of the writer 
and the reproduction of famous people in Belarussian painting is determined by their significant role in World culture.

Thus, the choice of the writer for the artistic interpretation of the personalities of the Belarusian painters S.Yu. Zhukovsky and A.S. 
Barhatkov due to their critical role in the development of national painting. The author argues that the formation of their inner world was 
largely influenced by the Belarusian nature.

Key words: artistic image, culture, cultural figure, painting, inner world of the person, story-essay, essay, Belarusian prose.

Постановка проблемы. К изображению белорусского исторического прошлого, деятелей культуры и ее выдающихся 
представителей отечественные писатели обратились ещё в XIX веке. Однако до настоящего времени не существует целост-
ного литературоведческого исследования, в котором бы подробно анализировались художественные образы белорусских 
деятелей культуры (просветителей, писателей, живописцев и т.д.). Поэтому остаётся нерешенной проблема проведения 
литературоведческого исследования, в котором бы были:

1) определены принципы, приёмы и средства художественной интерпретации деятелей культуры в белорусской прозе 
ХХ–начале XXI века; 

2) выделены индивидуально-авторские и типологические модели художественной репрезентации деятелей культуры в 
белорусской прозе.

Актуальность исследования. Сегодня имеется достаточный материал и существует научная необходимость исследова-
ния художественных образов знаменитых белорусских деятелей в русле национальной культуры с целью выявления аксио-
логических приоритетов писателей и осмысления эстетического своеобразия прозы ХХ–начала XXI века.

Связь авторского материала с важными научными и практическими задачами. Тема нашего исследования соот-
ветствует Перечню приоритетных направлений научно-исследовательской работы Республики Беларусь на 2016–2020 гг.

Объектом нашего исследования являюся повесть-эссе «Мой брат духовный…») и эссе «Очарованная душа» белорус-
ского писателя В. Карамазова.

Цель – выявить приёмы и средства создания художественных образов знаменитых белорусских живописцев в назван-
ных выше произведениях В. Карамазова.
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Анализ последних исследований и публикаций. Как подтверждает наше исследование, в белорусском литературо-
ведении проблеме анализа художественных образов национальных деятелей культуры, в частности живописцев, уделено 
недостаточно внимания. Например, анализу отдельных произведений В. Карамазова посвящена статья «Художественное 
изображение личностей белорусских живописцев В. Карамазовым-эссеистом» О.Г. Ковшар [3] (на материале «Крест на 
земле и луна в небе», «Мой брат духовный …», «Антон» и «Красные ворота»), в которой, однако нет подробной характе-
ристики описываемых в произведении художников. Среди последних исследований творчества анализируемого нами писа-
теля следует отметить монографию «Вселенная и свет души: творческая индивидуальность Виктора Карамазова» Д.И.-Т. 
Дудинской (2008) [1]. 

Новизна. В отечественном литературоведении данное исследование является оригинальным, в котором комплексно 
будут проанализированы художественные образы деятелей белорусской культуры – художников-живописцев С.Ю. Жуков-
ского и А.С. Бархаткова. 

Методологическое и общенаучное значение. При научном анализе были использованы приёмы сравнительного, кон-
кретно-исторического и дескриптивного методов. Материал и результаты исследования могут быть использованы при под-
готовке общих лекционных и специальных курсов по истории белорусской литературы XX–XXI вв. в высших и средних 
специальных учебных заведениях.

Изложение основного материала. Начиная с 1990–х гг. центральными темами творчества современного белорусского 
прозаика В. Карамазова являются «творческая личность и природа», «творческая личность и белорусский мир». По нашему 
мнению, художественное воплощение этим писателем известных деятелей культуры имеет целью доказать, что белорусы по 
праву могут гордиться своей историей и ее выдающимися личностями, «значимостью национальной живописи в масштабе 
мирового изобразительного искусства» (здесь и далее приведены цитаты с нашим переводом – Н.Н. Налётова) [3, с. 179]. 

Сложно не согласиться с высказыванием, что «Виктор Карамазов – один из тех немногочисленных писателей, которые 
подчиняют свою жизнь своему же творчеству: входят в чужую судьбу, максимально приближая личный эмоциональный 
опыт к пережитому героем» [1, с. 270]. Действительно, наиболее глубоко проникнуть во внутренний мир живописцев В. 
Карамазову-писателю помогало увлечение рисованием, а в некоторых случаях, по его признанию, продолжительная дружба 
с этими личностями (с А.С. Бархатковым и Г.Х. Ващенко). 

Очевидно, что в синкретичном в жанровом плане произведении «Мой брат духовный …» В. Карамазов не склонен к под-
робному изложению биографических фактов из жизни знаменитого белорусского живописца С.В. Жуковского (1875–1944), 
академика живописи и члена Союза русских художников (1907), который провёл детство в имении Старая Воля Гродненской 
губернии. Как нам кажется, это связано со стремлением автора сосредоточить внимание читателя на рефлексии и духовных 
истоках бытия С.Ю. Жуковского, а также его талантливых учителях (С.Н. Южанина, И.И. Левитана, В.Д. Поленова), кото-
рые во многом определили направленность его творчества и отметили индивидуальность молодого художника. По мнению 
исследовательницы Д.И.-Т. Дудинской, выбор такого синкретичного жанра как повесть-эссе позволяет писателю «усилить 
аргументированность своей художественной философии цитатами из писем» [1, с. 272].

Из текста произведения следует, что на формирование мироощущения и художественной деятельности С.Ю. Жуковс-
кого огромное влияние оказало Полесье, поэтому писатель много внимания уделяет описанию её природы. Читатель знако-
мится с психофизиологическими переживаниями, чувствами и размышлениями героя, который оторван от семьи и родного 
края, в самобытной природе которого он черпал вдохновение: «Низкое небо бременем ложилось на душу, затемнено-серый 
городской пейзаж за окном возвращал к меланхоличным настроениям. Он любил высокое небо и глубокую вокруг простран-
ство и, если этого не было, чувствовал себя зверем, загнанным в железную клетку, тогда становилось тесно, плохо, даже 
задыхался» [2, с. 23]. 

Теплые воспоминания героя о родном крае тесно переплетены с его личной трагедией – потерей матери и разлукой с от-
цом: «Думал про свой край, в нём – про родной дом, где ему было всегда, когда приезжал, неспокойно, однако который звал к 
себе и который он всё же любил» [2, с. 37]. В. Карамазов утверждает, что любовь к родному краю (с 1921 по 1939 г. Западная 
Беларусь входила в состав Польши) стала одной из причин переезда художника из СССР в Варшаву в 1923 г., чуждую ему по 
духу: «Как работать на новом месте? Как учили великие передвижники? Но Польша – не Россия, тут передвижники – не 
законодатели, даже западные импрессионистические влияния – не норма. То, что увидел, … души реалиста не грело. А что 
писать? Душа по-прежнему требовала живой природы, самобытной натуры, непосредственных в природе настроений…, 
а тут, вокруг Варшавы, того, что искал, не находил» [2, с. 36]. Из текста повести-эссе следует, что одинокому художнику-
реалисту С.Ю. Жуковскому важна была моральная поддержка его единомышленника и друга В.К. Бялыницкого-Бирули, 
творчество которого он высоко ценил за глубокое понимание природы, что и сближало этих двух деятелей культуры. 

Как отмечено в произведении, эмоциональный, волевой живописец даже в самое сложное и очень политизированное 
время русской истории отличался независимостью взглядов на искусство: «Все ожидали, что в этой кутерьме скажет 
сам Жуковский. И он сказал – поставил точку ещё одной пощёчиной, уже не одному критику, навсегда покинув Россию» [2, 
с. 35]. Высший долг художника, по мнению С.Ю. Жуковского, выражается в самоотверженном служении искусству: «Он 
понял, что жизнь была жертвой во имя искусства, и за грехи молодости он не боялся даже перед самим Паном Богом – 
служение прекрасному всё оправдывало» [1, с. 19]. 

В повести-эссе «Мой брат духовный…» встречаются глубокие философские размышления белорусского живописца 
о ряде эстетических проблем: о смысле жизни творческой личности, о прекрасном, о природе искусства. Например: «Он, 
Жуковский, видит высший смысл жизни в прекрасном и любви» [2, с. 11]; «Он видит прекрасное не в хаосе, а в гармоничном 
сосуществовании человека или явления с природой, с окружающим миром» [2, с. 11]; «Что такое искусство – жизнь плоти 
или духа?» [2, с. 19]. По мнению В. Карамазова, путь творческой личности неразрывно связан с его родиной, родом и исто-
рической памятью. К примеру, в проанализированном нами произведении представлена история создания С.Ю. Жуковским 
картины «Красная вода Беловежи», связанная с трагическим историческим прошлым белорусских земель: «Успел почувст-
вовать, ухватить главное: в цветах, в последних проблесках света, в долгих густых тенях – драму Родины, с пущанского 
костра выхватил и кинул на полотно угли, контрасты света и темноты. И кто он сам: поляк, русский, белорус?» [2, с. 31]. 
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Не мог обойти вниманием прозаик и трагические события в Беларуси в 1863–1864 гг., в которых принимал участие род 
Жуковских. Автором высказывается мнение, что эти события во многом повлияли на характер отца будущего художника 
Юлиана Жуковского. Эта версия подтверждается и исследователем Н.А. Малиновской-Франке, которая отмечает: «Общая 
атмосфера в доме была достаточно сложной. Отец стал угрюмым и замкнутым в себе. Поражение восстания, высылка 
братьев, лишение имения, сложное материальное положение семьи, отсутствие перспектив и разбитые надежды – всё 
это ухудшило психоэмоциональное состояние» [4, с. 31]. Это, скорее всего, и стало причиной его протеста против художе-
ственного увлечения младшего сына Станислава, ибо это не гарантировало материального благополучия.

Таким образом, в произведении «Мой брат духовный…» С.Ю. Жуковский репрезентирован, с одной стороны, искрен-
ним, открытым и романтичным живописцем, с другой, – человеком с волевым характером, ярым защитником реализма 
как художественного направления, критической личностью в отношении путей и состояния развития современного ему 
искусства, которой пришлось пройти сложный творческий и жизненный путь. Художественное осмысление личности С.Ю. 
Жуковского в повести-эссе «Мой брат духовный …» направлено на постижение духовных истоков его творчества, на от-
ражение его тесной связи с Полесьем, на интерпретацию знаковых полотен художника в контексте национальной истории 
и культуры. Прозаик сознательно отказался от подробного воспроизведения биографических фактов живописца и сделал 
ставку на отражение его мироощущения. Внутренний мир живописца и его взгляд на искусство раскрывается при помощи 
художественного приёма авторского комментирования, через описаниие картин и письмо самого С.Ю. Жуковского к духов-
ному наставнику.

В эссе «Очарованная душа» В. Карамазов создал художественный портрет знаменитого белорусского живописца А.С. 
Бархаткова, продолжателя традиций русского реализма (1915–2001). Несомненно, продолжительная дружба писателя с этой 
личностью оказалась ценным опытом как со стороны постижения сущности живописи, так и особенностей духовной ор-
ганизации её внутреннего мира. В. Карамазов утверждает о Божьей избранности таких гениальных личностей, как А.С. 
Бархатков: «Было много званых, но мало избранных. Ведь звали безбожники, а выбирал Бог» [2, с. 262]; «Портреты, напи-
санные им, свидетельствуют, что портретист он тоже от Бога» [2, с. 281]. Картины его называются В. Карамазовым 
«иконой самой правды и чистоты» [2, с. 264]. На основе личных наблюдений за этим гениальным живописцем писатель 
пришел к выводу, что искусство – это «работа каторжная» [2, с. 267] и «удивительная, до самопожертвования, служба 
прекрасному» [2, с. 281], которая требует полной самоотдачи и мужества: «Отдать себя на страдания? Бывает. Однако ху-
дожник про это не думает, во всяком случаи тогда, когда творит» [2, с. 268]. Картины А.С. Бархаткова, («Молодые берёз-
ки», «Полдень на сенокосе»), на подробном описании которых останавливается В. Карамазов, затрагивают своей теплотой, 
искренней любовью к Родине и её удивительной природе, необычайной правдивостью и простотой.

В эссе «Очарованная душа» А.С. Бархатков изображен мудрой, высокоморальной, скромной, открытой и оптимистич-
ной личностью, которая «живёт сердцем и сердцем пишет» [2, с. 282]. Внутренний мир живописца выявляется в данном 
произведении через диалоги, композицию, колористику картин. Художественное осмысление личности А.С. Бархаткова 
в эссе направлено на постижение его мировосприятия, отражение его тесной связи с белорусской природой, в которой он 
черпал вдохновение.

Таким образом, выбор писателя для художественного осмысления личностей белорусских живописцев С.Ю. Жуковско-
го и А.С. Бархаткова объясняется их исключительно важной ролью в развитии национальной живописи. Автор утверждает, 
что на формирование внутреннего мира этих живописцев во многом повлияла белорусская природа.

Перспективным направлением является дальнейшее изучение художественных образов знаменитых живописцев в 
прозе В. Карамазова для выявления динамики эстетических установок писателя. 
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У статті розглянуто принципи компонування вправ із діалогічного мовлення для першокурсників різного рівня підготовки та 
способи їх виконання під час практичних занять. Показано, що в даному контексті доречним є метод індукції (від простішого до 
складнішого), оскільки він допомагає студентам розвивати навички діалогічного мовлення на ґрунті отриманих базових знань.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

В статье рассмотрены принципы компоновки упражнений по диалогической речи для первокурсников разного уровня подго-
товки и способы их выполнения на практических занятиях. Показано, что в данном контексте целесообразен метод индукции 
(от более простого к более сложному), поскольку он помогает студентам развивать навыки диалогической речи на основе полу-
ченных базовых знаний.
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THE SPECIFICATIONS OF TEACHING DIALOGICAL SPEECH  
TO THE FRESHMEN OF NON-PHILOLOGICAL HIGH SCHOOLS

The author of this article researched the main principles to compose the exercises for teaching dialogical speech to the first-year stu-
dents with different level of language proficiency, and the ways to complete them on practical classes. The crucial point is that the language 
courses taught in non-philological high school (which is particularly National University of Food Technologies) require using the materi-
als of both fundamental (like History of Ukrainian Culture, World Culture and Arts) and profile (like Chemical Technology, Technology of 
Food Products) disciplines. However, the author focused on dialogues built on culturological terminology because they may include the 
various grammar conceits (types of questions, formulating the personal data etc.) Therefore, the method of induction, or step-by-step (from 
the simpler to the more complicated) would be expedient in this context due to its undoubted possibility to help students develop their skills 
of dialogical speech on the base of knowledge obtained earlier. For better visualization of each stage of learning process, the author put 
some samples of dialogues of different types. 

Key words: foreign language, dialogue, types of dialogues, step-by-step education, practical skills. 

Специфіка діалогічного мовлення полягає в тому, що воно обслуговує безпосереднє взаємне спілкування людей у най-
різноманітніших сферах їхньої діяльності; воно складається з реплік, мовлення протікає рефлективно, без попереднього 
обдумування; підготовка до висловлення у цій формі мовної взаємодії відбувається одночасно зі сприйманням чужого мов-
лення; у ньому застосовуються переважно прості за структурою синтаксичні одиниці (фігура еліпсису – вилучення слів без 
утрати змісту повідомлення, наприклад Чи любите ви театр? – Так (, дуже люблю).).

У методиці описано такі принципи навчання діалогічного мовлення на практичних заняттях із іноземної мови:
І підхід – «згори вниз». Навчання діалогічного мовлення розпочинається зі слухання діалогу – зразок із його наступним 

варіюванням, а потім створенням власних діалогів.
ІІ підхід – «знизу вгору». Це шлях від засвоєння спочатку реплік діалогічної єдності до самостійної побудови діалогу на 

основі запропонованої навчальної комунікативної ситуації без прослуховування діалогів-зразків. 
Більш раціональним є другий підхід, оскільки у процесі формування лексичних та граматичних навичок студенти ви-

ходять на рівень понадфразової – діалогічної єдності [2, с. 147]. Тому метою цієї роботи став синтез традиційних та ін-
новаційних принципів у навчанні діалогічного мовлення студентів нефілологічного вишу – Національного університету 
харчових технологій (НУХТ).

У навчальних планах НУХТ із вересня 2013 року було впроваджено англомовне навчання. Як експеримент викладання 
англійською мовою і профільних, і гуманітарних (крім української мови за професійним спрямуванням) дисциплін у 2013-
2014 навчальному році велося на факультетах економіки і менеджменту (спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономіч-
ної діяльності», «Менеджмент організацій»), готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (спеціальність «Туризм») і 
біотехнології та екологічного контролю (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване при-
родокористування»). У наступному навчальному році англомовний проект було розширено – додано спеціальність «Фінан-
си» (факультет обліку, фінансів та підприємницької діяльності).
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Згідно з навчальними планами, упродовж І року студенти (зокрема упровадженого з 2013-2014 навчального року англо-
мовного проекту) вивчають низку дисциплін загальноосвітнього циклу, що їх викладають спеціально підготовлені виклада-
чі кафедри гуманітарних дисциплін. Це – «Історія та культура України», «Культурологія», «Світова культура та мистецтво». 
Оскільки у вивченні цих предметів важливу роль відіграє не лише їхнє змістове наповнення, а й лінгвістичне оформлення, 
то діяльність студентів і педагогів у цій парадигмі передбачає обопільне активне вдосконалення мовних знань. 

Практика роботи зі студентами англомовних проектів НУХТ показує, що вони, в силу свого фахового досвіду та спе-
цифіки обраної професії (менеджери туристичних агенцій, су-шефи закладів ресторанного господарства, солісти Націо-
нальної опери України тощо) відкриті до засвоєння кількох іноземних мов, засвідчуючи креативність у їх студіюванні та 
здатність застосувати отримані знання в різних комунікативних ситуаціях. Саме тому автор статті бере до роботи саме 
культурологічний мовний матеріал як основу для навчання побудови англомовних діалогів різного типу. 

Студенти першого курсу не лише актуалізують отримані у середній школі правила вимови слів та компонування реплік, 
а й отримують базові знання з мови як системи. За приклад такої організації навчання можна навести англомовний посібник 
із китайської мови Modern Chinese Reader. У найпершому його уроці вивчається нескладний діалог – привітання «Доброго 
дня!» Nǐ hǎo! – Nǐ hǎo!, водночас при цьому подаються розлогі методичні коментарі з фонетики (тональне оформлення слів 
у мовному потоці), лексики (переклади кожного окремого слова), графіки (будова та семантика ієрогліфів, послідовність їх 
написання) [4, p. 14]. 

Інноваційна система навчання іноземного мовлення FIXAT (Л. Сухожевський, 1983 – К. Тищенко, 2000) включає 6 рів-
нів: фіксація, імітація, комбінація, систематизація, активізація, трансформація (назви яких разом створюють абревіатуру). У 
частині «говоріння-слухання» важливість діалогу окреслено такими категоріями:

1 рівень. 1. Постановка вимови. 2. Перше подання діалогу. 3. Запровадження нових слів i граматики. 4. Підтримання 
цих навичок у належній формі.

2 рівень. 1. Короткий діалог відтворити усно за зразком (читаючи). 2. Вправи на точне відтворення конструкцій діалогу. 
3. Те ж – з частковими змінами. 4. Вивчити діалог i відтворити його з пам’яті…

3 рівень. 1. Прагматичні вправи: питання / вiдповiдi, монолог (розповідь); гумор, анекдот; повідомлення (iнформацiя), 
пояснення, сенсація. 2. Суґестивнi вправи: прохання допомоги, пояснення, поради; порада, iнструкцiя, наказ; перекону-
вання, аргументацiя. 3. Деонтичнi вправи: схвалення, осуд, рецензія. 4. Робота з навчальним приладдям: діапозитивами, 
таблицями, знімками, фільмами, кресленнями, діаграмами, картами, планами, піснями, віршами.

4 рівень. 1. Опозицiйно-iнтегральнi вправи на засвоєння окремих груп явищ семантики, морфології, синтаксису, сти-
лістики; групи труднощів i винятків…. 3. Вправи типу “конструктор”.

5 рівень. 1. Активне спілкування тільки відомими засобами: на тему, споріднену з вивченою; навколо домашніх загото-
вок (письмових або в аудіозаписі); за опорними пунктами плану; на вільну (доступну) тему. 2. Розвиток технік мовлення у 
навчальній дискусії.

6 рівень. З часом придбати кiлька рiзних пiдручникiв [3, с. 259-260; 5, с. 101-103].

Залежно від провідної комунікативної функції, яку виконує той чи інший діалог, розрізняють функціональні типи діа-
логів. Результати авторських спостережень під час занять із англійської, італійської та китайської мов у Національному 
Університеті «Києво-Могилянська Академія», підтвердили тезу, що найпоширенішими є виокремлені у працях методистів 
[див. 2, с. 152] чотири основних типи діалогів: 

• діалог-розпитування, 
• діалог-домовленість, 
• діалог-обмін враженнями / думками,
• діалог-обговорення / дискусія.
Діалог-розпитування може бути одностороннім або двостороннім. У пер шому випадку ініціатива запитувати інформа-

цію належить лише одному парт неру, у другому – кожному з них. Двосторонній діалог-розпитування розвиває ініціатив-
ність обох партнерів, характерну для природного спілкування. 

Одне з важливих умінь, яким студенти повинні оволодіти з першого року навчання іноземної мови, є уміння вести діа-
лог-домовленість. 

Діалог-домовленість застосовується при вирішенні співрозмовниками питання про плани та наміри. Він, як правило, 
є найбільш посильним для студентів. Після оволодіння діалогом-домовленістю здійснюється навчання змішаного типу діа-
логу: розпитування-домовленості.

Наступним за складністю є діалог-обмін враженнями / думками, метою якого є виклад свого бачення якогось предмета, 
події, явища, коли співрозмовники висловлюють свою думку, наводять аргументи для доказу, погоджуються з точкою зору 
партнера або спростовують її. При цьому ініціатива ведення бесіди є двосторонньою.

Найскладнішим для оволодіння є діалог-обговорення / дискусія, коли співроз мовники прагнуть виробити якесь рішен-
ня, дійти певних висновків, переконати один одного в чомусь.

Основними якісними показниками сформованості загального вміння вести діалог іноземною мовою є такі спе-
ціальні вміння:

1) уміння починати діалог, вживаючи відповідну ініціативну репліку (повідом лення, спонукання, запитання);
2) уміння швидко реагувати на повідомлення співрозмовника, використовуючи репліки з різними комунікативними 

функціями;
3) уміння підтримати розмову, додаючи до репліки-реакції свою ініціативну репліку;
4) уміння стимулювати співрозмовника до висловлювання, виражаючи свою зацікавленість за допомогою реплік оціню-

вального характеру.
Однією з головних навичок у побудові та веденні діалогу є «реплікування» [2, с. 148]: вміння адекватно і швидко реагу-

вати своєю реплікою на висловлювання вчителя або диктора, а також продукувати ініціативні репліки за зразком, що подає 
вчитель. Репліка студента разом з реплікою вчителя складатиме діалогічну єдність певного виду.
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Реплікування можна визначити як уміння сформулювати та висловити відповідь на повідомлення ініціатора діалогу, 
залежно від мети, стилю та ситуації спілкування, інтонації – розповідної, окличної або питальної. Також доцільно тут 
звернутися й до суто театрального бачення репліки як елемента драматичного діалогу: вона, як відомо, потребує реакції 
співрозмовника, часто випереджає, визначає, формулює таку реакцію. Понад 100 років тому німецький літературознавець 
Г. Гессен стверджував, що «справжній драматург показує найпрекрасніші самоцвітні камінці лірики переважно в коротких 
репліках, які вражають душу» [1, с. 12-13].

Навчання реплікування – підготовчий, перший етап формування навичок та вмінь діалогічного мовлення студентів. На 
цьому етапі варто почати з рівня Ф – фіксації, попередньо зачитавши діалог (або прослухавши фонограму). Слід зважати 
на особливості фонетики української та англійської мов – принципи вимови та наголошення слів, інтонування різних видів 
фраз. Надалі виконуються умовно-комунікативні вправи на імітацію, підстановку (за принципом розмовника), відповіді на 
запитання, на запит певної інформації за зразком тощо. Важливо поступово збільшувати обсяг репліки Студента – від 1 до 
2…3 синтагм.

Коли студенти вмітимуть створити репліку-реакцію та ініціативну репліку, можна переходити до наступного етапу фор-
мування навичок і вмінь діалогічного мовлення – оволодіння певними діалогічними єдностями (комбінація). На цьому 
етапі виконуються рецептивно-продуктивні умовно-комунікативні вправи з обміну репліками. Учасниками спілкування є 
передусім студенти.

Другий етап формування навичок і вмінь діалогічного мовлення є оволодіння принципами створення та ведення мікро-
діалогу. Останній є структурною основою розгорнутого діалогу і включає взаємопов’язані ланцюжки діалогічної єдності 
(систематизація). Мікродіалоги вирізняються як обсягом, так і відносною завершеністю. Розгорнутий діалог складається з 
2…3 мікродіалогів. Мета цього етапу – навчити студентів об’єднувати засвоєні діалогічні єдності, підтримувати бесіду, не 
дати їй зупинитися після першого обміну репліками.

На третьому етапі студенти мають навчитися вести діалоги різних функціональних типів і стилів (активізація).
І група вправ – вправи для навчання реплікування: умовно-комунікативні, рецептивно-репродуктивні та репродук-

тивні вправи [2, с. 157] – на імітацію, підстановку, трансформацію, відповіді на запитання, повідомлення або запит певної 
інформації, спонукання до певних дій.

Режими роботи у процесі виконання вправ цієї групи:
• Викладач – клас або клас – Викладач;
• Викладач – І Студент, Викладач – ІІ Студент і под.;
• І Студент – Викладач, ІІ Студент – Викладач і под.

Приклади типових вправ на реплікування за матеріалом теми

Touring Kyiv
Вправа І.
Викладач: Я уродженець Києва. Зараз я скажу вам, де саме я люблю бувати. Скажіть, що ви любите бувати там само, 

де й я.
Тeacher (T): I like to walk on Khreschatyk (Podil, Peremohy Park, Volodymyrska Street, Left Bank of Dnieper, Rusanivka, 

Obolon Quay etc.).
Partner (P): I like to walk on Khreschatyk too.

Вправа 1 за змістом імітаційна. Репліка Студента – реактивна: виконується в режимі «Викладач – Студент 1», «Викла-
дач – Студент 2» і под. У системі FIXAT – рівень І (імітація). На цьому етапі допускається «м’яке» корегування помилок. 

Вправа 2.
Викладач. Ми продовжуємо нашу уявну прогулянку Києвом. Але зараз наші думки можуть різнитися: мені подоба-

ється один маршрут, вам – інший.
Т: I like to walk on Khreschatyk (Podil, Peremohy Park, Volodymyrska Street, Left Bank of Dnieper, Rusanivka, Obolon Quay etc.).
P: And I like to walk around Rusanivka.

 Вправа 2 – підстановочна. Репліка Студента теж реактивна, але маршрут прогулянки він обирає сам – залежно від своїх 
власних смаків. У системі FIXAT – рівень І (імітація) з переходом на рівень К (комбінація).

Вправа 3.
Викладач: Ви – іноземні туристи, які хочуть відвідати визначні місця Києва. Я – ваш гід, викладач кафедри гуманітар-

них дисциплін НУХТ Сергій Береговий. Скажіть мені, чим ви цікавитесь, а я порекомендую вам, куди вам краще піти.
P (a foreign tourist): I’m interested in Ukrainian performing arts.
Т (the guide): Then I advise you to go to the «Ukraina» Palace of Culture. There is a concert of Jamala, the Eurovision 

prizewinner, tonight.

Вправа 3 передбачає самостійне вживання мовленнєвого зразка. Репліка Студента – ініціативна. У системі FIXAT – рі-
вень К (комбінація) з переходом на рівень С (систематизація).

ІІ група вправ – вправи на засвоєння діалогічних єдностей різних видів. Мета цієї групи – навчити студентів само-
стійно вживати різні види діалогічних єдностей. Це рецептивно-продуктивні вправи на обмін репліками [2, с. 161]. Осно-
вний режим роботи: І Студент – ІІ Студент, тобто парна робота (work in pairs, role playing). Кожному з пари студентів 
потрібно давати можливість вживати як реактивну, так і ініціативну репліку. Роботу в парах слід інтенсифікувати шляхом 
одночасної роботи на місцях та в русі.
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Приклади типових вправ для засвоєння діалогічних єдностей
Вправа 4.
Викладач: До нашого вишу приїхали гості – ваші ровесники з Великобританії. Ви хочете скласти для них програму 

відвідин української столиці. Скажіть своєму іноземному гостеві, чим цікавитеся ви, а він / вона повідомить про свої 
уподобання.

P. (a host): I’d like to visit Kyiv Pechersk Lavra.
P1 (a foreign guest): I’d like to visit Kyiv Pechersk Lavra too. 
P2 (a foreign guest): And I’d better go for an open tour.

Вправа 5.
Викладач. Ваші іноземні друзі цікавляться, яка саме вистава / концерт відбудеться в театрі / концертному залі, до якого 

ви домовилися піти. Дайте відповіді на їхні запитання, використовуючи театральну / концертну афішу (можна скориста-
тися Інтернетом).

P1 (a foreign guest): What’s on at the Taras Shevchenko National Opera of Ukraine on the 14th of October?
P2 (a host): Let me see. “The Forest Song,” the ballet by Mykhailo Skorulsky.

ІІІ група вправ – вправи на створення мікродіалогів [2, с. 163]. Мета – навчити студентів об’єднувати засвоєні ними 
діалогічні єдності у мікродіалоги. До цієї групи належать рецептивно-продуктивні комунікативні вправи, які допускають 
використання штучно створених вербальних опор: мікродіалог – підстановочна таблиця; структурно-мовленнєва схема мі-
кродіалогу та його функціональна схема. Опори допомагають студентам долати труднощі. Вибір опори залежить від рівня 
підготовки групи в цілому та окремих пар студентів. Згадані опори можуть застосовуватись лише під час роботи в парах на 
місцях. Поступово їх необхідно усувати.

Доцільно давати Студентам слухати мікродіалоги – зразки перед виконанням вправ цієї групи. Приклад:

А. І say, Jim, let’s go somewhere on Sunday. I’m interested in musical comedy. What about you?
B. I’m interested in musical comedy, too.
A. Then let’s go to the National Operetta.
B. What’s on at the Operetta on Sunday?
A. Let me see. “A Fiddler on the Roof,” a musical by Jerry Bock and Sheldon Harnick. They are famous contemporary 

American musical writers. They based their show on the story ‘Tevye the Milkman’ by Sholem Aleichem.
B. All right. Thank you for the invitation.

IV група вправ – вправи на створення діалогів різних функціональних типів [2, с. 165]. Мета – навчити студентів ство-
рювати власні діалоги на основі запропонованої комунікативної ситуації. Вправи цієї групи – рецептивно-продуктивні ко-
мунікативні (вищого рівня). Допускаються лише природні опори – афіші, плани-схеми, розклади руху транспорту, малюнки, 
слайди, географічні карти, атласи Києва, путівники тощо. 

Продукт мовлення студентів – діалог певного функціонального типу. 
До мікродіалогів IV рівня логічно приєднується мікродіалог-вибір місця в театрі та придбання квитків, який разом 

з мікродіалогом-вибором вистави / концерту становитиме один із основних функціональних типів діалогу – діалог-
домовленість. 

Вправа 6.
Викладач (першому партнерові Р1): Ви – представник Міжнародного відділу Національного Університету «Києво-

Могилянська Академія», який працює з інозем ними викладачами, що прибули в Україну для роботи за контрактом. Ваше 
завдання – скласти і реалізувати культурну програму гостя: з’ясуйте його / її смаки, запропонуйте відвідати відповідний 
театр / концертний зал; допоможіть вибрати і придбати квитки на спектакль / концерт. Продумайте один або декілька 
заходів. 

(другому партнерові Р2): Ви – іноземний професор, що вперше прибув в Україну для викладання в Національному 
Університеті «Києво-Могилянська Академія». Обговоріть зі своїм гідом культурну програму, домовтеся про відвідання 
спектаклю / концерту згідно з вашими уподобаннями.

 Доцільно навести один з можливих варіантів очікуваного діалогу-домовленості:
P1: (a guide): Good morning, Mr. Dean. I’m your guide. My name’s Larysa Lutsenko. I’m responsible for your cultural 

programme.
P2: (a foreign lecturer): Hello, Larysa. Glad to meet you. You see, I’m interested in Ukrainian Drama. 
P1: Do you speak Ukrainian?
P2: I’ve been studying the language at Simon Fraser University for two years; however, I can’t speak it well yet.
P1: If you’re interested in Ukrainian drama and understand Ukrainian, I advise you to go to Ivan Franko Drama Theatre. 
P2: Great! What’s on at the theatre on the 14th of October?
P1: Let me see. Oh, it’s “My Profession a Signore de Beau Mond,” a brilliant Italian comedy in a wonderful Ukrainian 

translation. It was set about four years ago.
P2: That’s fine! I like Italian comedies. Well, I prefer to sit in the dress-circle. 
P1: No problem. I’ll get two tickets for the 14th of October in the dress-circle. Well, I have one more proposition for you. Next 

day, the 15th of October, it will be the Day of Kyiv-Mohyla Academy. We will go watch the best students of the Academy wash the 
monument of Hryhory Skovoroda. 

P2: Thank you very much. 
P1: You are welcome!
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Як висновок можна зауважити: навчання діалогічного мовлення і актуалізацію опорних студентів-першокурсників на 
практичних заняттях із іноземної мови (за професійним спрямуванням) слід організувати так, щоб воно мало не лише ди-
дактичну, а й значною мірою культурологічну спрямованість. Тут доцільним є метод індукції – від простої імітації ініціатив-
ної репліки (з подальшими її модифікаціями залежно від ситуації спілкування) через формування мікродіалогів із різними 
видами реплік за інтонацією – до утворення діалогічних єдностей високого рівня: діалогу-домовленості, обміну думками і 
врешті-решт – дискусії, де потрібно не лише правильно сформулювати повідомлення, а й уміти обстояти свою думку. 

Паралельно студенти засвоюють традиції мовленнєвого етикету різних народів, особливості орфоепії та синтаксису 
іноземної мови, наробляють базовий словниковий запас за різноманітними темами, що у підсумку приведе до усунення 
«мовного бар’єру» в реальних комунікативних ситуаціях, зокрема й за кордоном.
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вид., доп. і перероб. Київ: Ленвіт, 2002. 328 с.
3. Тищенко К.М. Метатеорія мовознавства. Київ: Основи, 2000. 350 с.
4. Modern Chinese Reader. Volume 1. Beijing, 1992. 372 p. 
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З’ЯСУВАЛЬНІ ВИСЛОВЛЕННЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГО ТИПУ  
В СУЧАСНІЙ ГАЗЕТНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

У статті виділено й описано такі різновиди з’ясувальних висловлень-репрезентативів: повідомлення, констатація, зізна-
ння, ствердження, припущення, запевнення. З’ясовано, що особливістю розглядуваних висловлень є повідомлення фактів, якими 
володіє мовець, слухач або третя особа з метою поінформувати адресата або дати характеристику третій особі. Доведено, 
що з’ясувальні висловлення повністю задовольняють вимоги двох основних функцій публіцистичного стилю – інформативної та 
впливової, а тому широко вживаються в сучасній газетній комунікації. 

Ключові слова: прагматика, мовленнєвий акт, з’ясувальні висловлення, перформативи, репрезентативи, комунікативна 
мета, повідомлення, констатація, ствердження, зізнання, припущення, запевнення.

Олейник Элина Викторовна,
кандидат филологических наук, доцент,

Бердянский государственный педагогический університет

ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГО ТИПА  
В СОВРЕМЕННОЙ ГАЗЕТНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье выделены и описаны такие разновидности изъяснительных высказываний-репрезентативов: сообщение, конста-
тация, признание, утверждение, предположение, заверение. Выяснено, что особенностью рассматриваемых высказываний яв-
ляется сообщение фактов, которыми владеет говорящий, слушатель или третье лицо с целью проинформировать адресата или 
дать характеристику третьему лицу. Доказано, что изъяснительные высказывания полностью удовлетворяют требования двух 
основных функций публицистического стиля – информативной и влиятельной, а потому часто употребляются в современной 
газетной коммуникации. 

Ключевые слова: прагматика, речевой акт, изъяснительные высказывания, перформативы, репрезентативы, коммуникатив-
ная цель, сообщение, констатация, утверждение, признание, предположение, заверение.
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CLARIYING STATEMENTS OF REPRESENTATIVE TYPE  
IN THE MODERN NEWSPAPER COMMUNICATION

The article highlighted and described the following types of clariying representative statements that operate in the language of newspa-
per publicistic: a communication, a stating of the facts, a confession, a justification, an approval, a reminder, an assumption, an assurance.

In recent years publicistic speech has changed a lot, which has led to a change in the social status of the media. The language of the 
newspapers provides inexhaustible material for observing the expressive means of modern Ukrainian language among which explicit con-
stitutive sentences take on a special place that require multidisciplinary study. Their defining feature is the ability to be a means of commu-
nication, so research in communicative-pragmatic aspect is important for understanding the nature of the formation of proposals sentences. 

Communicative-pragmatic approach to the analysis of expressions is realized within the framework of the theory of speech acts of com-
munication. Interest of researchers caused first of all illocutionary act as a way of reaching a certain target by a speaker through speech 
means, which distinguishes five types of speech acts: representatives, directives, declaratives, commissives and expressives. Our studies 
have shown that clariying statements actively implement a communicative function in the form of performotives, the illocutionary purpose 
of which is to fix the speaker’s responsibility for reporting a certain state of affairs.

The feature of newspaper and publicistic discourses is an inextricable combination of informative and influential functions that deter-
mine the specificity of using means of speech influence in the structure of the newspaper text, and representative clariying statements fully 
implement the informative function of the newspaper style. The language of the press observes clariying representative statements with the 
performotives of various semantics, in particular, the verbs of speech and mental activity, mental state, etc. 

Key words: рragmatic, speech act, clariying statements, representatives, a communication aim, a communication, a stating of the facts, 
an approval, a confession, a reminder, an assumption, an assurance, a justification.

Постановка проблеми. Наприкінці попереднього століття в мовознавстві під упливом сучасних тенденції світової 
лінгвістики почалася розбудова наукових парадигм, які ґрунтуються на антропоцентричному та функційному підходах до 
об’єктів дослідження, що зумовило формування нових центрів наукових зацікавлень. Об’єднавшись з іншими галузями 
знань для більш глибокого й багатомірного осмислення мови і мовлення, лінгвістика значно розширила горизонти своїх 
досліджень, спрямувавши їх шляхом екстенсивного розвитку. За спостереженнями вчених, у кінці ХХ століття епоха мікро-
лінгвістики, що вивчала мову як замкнену систему, змінилася епохою макролінгвістики, яка розглядає свій об’єкт як цілісну 
структуру в його відношенні до різних сфер соціального, матеріального й духовного життя [4, с. 31]. Саме в цей період 
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відбувся розквіт лінгвістики мовлення, оскільки увага вчених перерозподілилася зі структурно-семантичних проблем на 
функційно-комунікативні. Нові напрями цілком закономірно відобразилися на актуальних проблемах дослідження мови 
засобів масової інформації, яка сьогодні знаходиться в полі зору багатьох науковців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Газетні тексти є об’єктом сучасних досліджень семантики та прагматики 
газетної комунікації (Балахова В.П., Л. Ф. Ваховська, М. В. Гусар, Л. В. Завгородня, Г. Б. Козловська, Г. А. Кришталюк, 
О. О. Кучерова, Т. Г. Лук’янова, Ю. П. Маслова, К. С. Серажим та ін.). Мова газет дає невичерпний матеріал для спостере-
ження за виражальними засобами сучасної української мови, особливе місце серед яких посідають з’ясувальні складнопі-
дрядні речення.

Вивченням структурно-семантичної організації з’ясувальних конструкцій займалося багато науковців (В.А. Бєлошап-
кова, Н.С. Валгіна, І.Р Вихованець, М.У. Каранська, С.Є. Крючков, Л.Ю. Максимов, І.І. Слинько та ін.). Попри глибоке ви-
світлення означених напрямів, з’ясувальні конструкції потребують багатоаспектного вивчення. Їхньою визначальною осо-
бливістю є здатність бути засобом спілкування, тому дослідження в комунікативно-прагматичному аспекті є важливим для 
розуміння природи формування розгляданих речень.

У сучасній мовознавчій літературі закріпилося твердження, що речення є одиницею мови, а в мовленні йому відповідає 
висловлення як одиниця комунікації, тому надалі в роботі ми використовуємо саме цей термін.

Мета статті – виокремити й описати з’ясувальні висловлення репрезентативного типу в сучасній газетній комунікації. 
Для досягнення поставленої мети маємо розв’язати такі завдання: 1) з’ясувати особливості з’ясувальних висловлень репре-
зентативного типу в актомовленнєвому контексті; 2) виокремити семантико-прагматичні різновиди з’ясувальних вислов-
лень-репрезентативів у газетних текстах; 3) схарактеризувати комунікативно-прагматичні функції розгляданих висловлень.

Комунікативно-прагматичний підхід до аналізу висловлень реалізується у світлі теорії мовленнєвих актів спілкування. 
Зацікавлення дослідників викликав насамперед іллокутивний акт як спосіб досягнення мовцем певної мети за допомогою 
мовленнєвих засобів, у якому виділяють п’ять типів мовленнєвих актів: репрезентативи, директиви, декларативи, комісиви 
та експресиви [5, с. 170]. Проведені нами дослідження показали, що з’ясувальні висловлення активно реалізують комуніка-
тивну функцію у вигляді репрезентативів, іллокутивна мета яких полягає в тому, щоб зафіксувати відповідальність мовця за 
повідомлення про певний стан речей [5, с. 181]. 

Загальновідомо, що особливістю газетно-публіцистичного дискурсу є нерозривне поєднання інформативної та впливо-
вої функцій [4, с. 39-53], які визначають специфіку використання засобів мовленнєвого впливу в структурі газетного тексту, 
і саме репрезентативні з’ясувальні висловлення найповніше реалізують інформативну функцію газетного стилю. Конструк-
ції з таким значенням повідомляють факти, якими володіє мовець, слухач або третя особа, з метою поінформувати адресата 
або дати характеристику третій особі. 

Дослідники виокремлюють такі різновиди репрезентативів: повідомлення, ствердження, описи, констатації, звіти, пояс-
нення, завірення міркування, виправдання [3, с. 99], нагадування, зізнання, повторення, спростування [2, с. 57]. Матеріал по-
казує, що до виділених підгруп можна додати пригадування, припущення. Тому ми виділяємо такі різновиди з’ясувальних 
висловлень-репрезентативів, що наявні в газетній публіцистиці: повідомлення, констатація, зізнання, ствердження, при-
пущення, запевнення.

Викладення основного матеріалу. Головна частина в названих з’ясувальних висловленнях містить перформативне 
(іллокутивне) дієслово, яке має прагматичну спрямованість, а підрядна – несе певну інформацію. 

Як неодноразово підкреслювалося в лінгвістичній літературі, з метою повідомлення (донесення інформації) з’ясувальні 
речення вживаються переважно в ситуації, коли мовець має на меті поінформувати адресата про подію, яка є предметом 
розмови, обговорення: Я як історик завжди кажу, що потрібно дивитися не під економічним кутом зору, а історичним 
(«Київ», 25.01. 2008); І мушу вам сказати, що вони не обмежуються Росією і США («Київ», 05.12.2009); Подейкують, що 
у планах розробників пенсійної реформи взагалі поступово збільшити пенсійний вік до 65 років («Львів», 09.12.2010).

Не зупиняючись на обґрунтуванні істинності / неістинності висловлення, мовець вважає, що подана інформація є оче-
видною або випливає з логіки судження. 

Виписаний фактичний матеріал дозволяє виділити кілька семантичних груп перформативних дієслів, які використову-
ються в головній частині з’ясувальних висловлень-повідомлень:

1. Дієслова мовленнєвої семантики, які можна поділити на дві групи: перформативи усного (говорити, розказати, бре-
хати, доповідати, повідати, розповідати, домовитися) та писемного мовлення (писати): Колись прабабуся розказувала, 
що світла не було роками і жили, вечорами збиралися в сусідів на вечорниці («Вінниччина», 09.04.2014); Ні, ми не збирає-
мося говорити, що треба голосувати за того чи за того кандидата («Дзеркало тижня», 31.10.2009); Недавно мені подруга 
розповіла, як її похвалив партнер у танці, сказавши, що вона гарно веде («Київ», 10.12.2010). Можу сказати, що Лука-
шенко справив на мене велике враження («Київ», 05.12.2009); Домовився з деканом, що «за свої гроші поїду шукати долі» 
(«Дзеркало тижня», 31.10.2012); Олександра Гаусс – так звали лікарку, яка не надала йому допомогу, а потім брехала, що 
перед смертю Магницького лікували й навіть проводили реанімаційні заходи («Дзеркало тижня», 22.07.2011); Так, у 2004-му 
році, коли я співала в Парижі й ми зустрілися, він повідав мені, що співає, крім опери, ще й у hеаvy metal групі («Дзеркало 
тижня», 10.03.2016); Я йому написав у Твіттері, що молодець («Львів», 23.12.2010).

2. Дієслова семантики розумової діяльності (знати, розуміти, дізнатися), які вказують на передачу й отримання ін-
формації, знання й розуміння фактів, подій навколишньої дійсності: Я твердо знала, що така моя робота досить скоро 
завершиться відставкою, але я не готова була міняти принципи на посади («Київ», 30.12.2007); Завдяки розслідуванню ГПУ 
лише сьогодні ми дізнались, що в тих складних умовах прем’єр Тимошенко використала частину «коштів Кіотського про-
токолу» на покриття дефіциту Пенсійного фонду («Київ», 24.12.2010); Я дуже поважаю всі політичні моменти й розумію, 
що якщо величезна частина населення країни живе у селі, то справді дуже важко управляти всіма цими процесами («Київ», 
30.09.2008); Нам треба зрозуміти, що найефективнішим механізмом безпеки є п’ята стаття Вашингтонського договору 
Північно-атлантичного альянсу («Київ», 04.12.2009).
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3. Дієслова психічного стану (бачити, чути), що позначають безпосереднє відображення предметів та явищ об’єктивної 
дійсності органами чуття. Більшість таких висловлень передають події, які відбуваються у реальному світі: Сьогодні я ін-
тенсивно працюю в Україні, викладаю в університеті і бачу, що ця напруга досягла у вас досить високого рівня («Дзеркало 
тижня», 10.02.2007); Я чув від своїх колег, що польські банки, які з’явилися у 2008 році, сьогодні дуже успішні («Дзеркало 
тижня», 23.05.2012); Хіба не чув Віктор Андрійович, що поважний орган, покликаний наглядати за дотриманням закон-
ності, злостивці порівнюють із дохідним комерційним підприємством? («Київ», 29.07.2007). У таких конструкціях суб’єкт 
характеризується тим, що володіє недостовірною інформацією, і тому значення слуху є дещо завуальованим, другорядним. 

Специфічною є група висловлень-повідомлень з семантикою відновлення фактів, які з певних причин є актуальними 
на момент мовлення: Виходячи із готелю, я пригадав, що серед знавців хороших вин, коньяку та кави існує такий термін, 
як «післясмак» – тобто смаковий ефект, який залишається після вживання того чи іншого напою («Експедиція ХХІ», 
14.12.2012); От ви милуєтеся, а я згадую, як іще недавно ми в такий час тут вогнище розпалювали – вдома без опалення й 
електрики холодно було, то виходили на проспект, грілися біля багаття («Україна молода», 15.12.2010); Якщо чесно, то й 
забув, коли вже їх читав, але я реаліст («Віче», 09.06.2010). 

З’ясувальні висловлення репрезентативного типу можуть бути констатаціями, коли мовець повідомляє про загально-
відоме, загальновизнане. 

Досліджуваний матеріал дає змогу виділити з’ясувальні конструкції-констатації з перформативними дієсловами таких 
семантичних груп:

1. Розумової діяльності (знати). У таких висловленнях комунікативною настановою мовця може бути актуалізація пев-
ної, уже відомої на момент мовлення інформації: Якщо казати про енергетичний сектор, то ви й самі знаєте, що в країні 
домінує важка промисловість, зокрема потужна металургія на сході України («Дзеркало тижня», 30.08.2008); Ми чудо-
во знаємо, кого може висунути трудовий колектив і хто за нього може проголосувати («Львівська газета», 12.11.2009).

2. Сприймання (бачити). Такі висловлення-констатації реалізують намір мовця зробити висновок на основі власних 
спостережень: він констатує те, що є відомим і йому, і слухачеві: Юлія Володимирівна, за попередніми даними я бачу, що 
мене оберуть головою Верховної Ради («Українська правда», 09.11.2009); Я добре бачу, що дорогі речі вам не по кишені 
(«Дзеркало тижня», 21.03.2009). 

3. Мовлення (казати). Ці структури характеризуються тим, що мовець робить повідомлення від третьої особи, у тако-
му разі гарантія того, що повідомлюваний факт є достовірним, відсутня. Тобто інформація подається як чутка: Кажуть, 
нібито не готовий земельний кадастр («Дзеркало тижня», 23.06.2007); Кажуть, наче нині вона підтримує, наприклад, за-
стосування смертної кари («Українська правда», 07.01.2010). 

Мовленнєві акти ствердження, запевнення виражають переконання мовця відносно істинності пропозиційного змісту 
[3, с. 95].

Як свідчать спостереження, за допомогою цих з’ясувальних висловлень мовець запевняє слухача у своїй компетентності 
в тих чи інших справах, а також стверджує свою обізнаність у них. Видається можливим виділити такі семантичні групи 
перформативів головної частини:

1. Інтелектуальної діяльності (знати): Петре Олексійовичу, я знаю, що незабаром ви летите в Штати, і дев’ятого 
грудня у вас зустріч із Гілларі Клінтон («Дзеркало тижня», 05.12.2009); Я не з чуток знаю, як сьогодні можна підтримати 
український експорт Клінтон («Дзеркало тижня», 05.12.2009); Я знаю, що для цього треба зібрати 74 підписи («Дзеркало 
тижня», 11.08.2007) – у цих висловленнях мовець, бажаючи, щоб слухач знав про його завбачливість, обізнаність про пред-
мет розмови, стверджує, що вже знає про певний факт, подію, явище.

2. Мовленнєвої діяльності (казати, говорити, твердити, запевняти): Я вам п’ять років тому казав, що там, де все 
будується на адміністративному управлінні, як у Мінпаливенерго, пуття не буде («Дзеркало тижня», 25.04.2009); Я тут 
відкрито говорю, що «Likбез» – це громадський проект, і свої видання, і всю свою діяльність він формує на основі гро-
мадської «низової» комунікації та практики («Дзеркало тижня», 2016); Так, я перед другим туром говорив, що з кожним 
днем ми втрачаємо вибір, якщо концентруватимемо увагу на Тимошенко чи Януковичу («День», 02.04.2010); Урядовці про 
них твердили, що померли через недостатність крові в організмі («Українська літературна газета», 08.07.2014) – у таких 
висловленнях ствердження базується на бажанні мовця сказати те, що за його переконанням вже є істиною, і слова ще раз 
це підтверджують. Здебільшого такі конструкції спостерігаються в репліках інтерв’ю, але вони можуть вживатися і в автор-
ському мовленні, тоді розповідь ведеться від третьої особи. 

Спостереження показали, що в наведених вище з’ясувальних висловленнях-ствердженнях досить часто виражається не 
просто ствердження істинності сказаного, а наявний додатковий відтінок іллокутивної сили – запевнення мовцем слухача в 
достовірності його повідомлення. 

Основна інтенція публіцистичного тексту – переконання, тому відбувається поєднання двох планів вираження лінгвіс-
тичних стратегій і тактик, що визначають комунікативно-прагматичну спрямованість публіцистики. Відкрите, експліцитне 
переконання, котре впливає на розум читачів, та підтекстове, імпліцитне, що має вплив на підсвідомість адресата.

У з’ясувальних висловленнях, у головній частині яких наявний перформатив запевняти або предикативний прикметник 
упевнений, значення запевнення є основним. У цьому разі мовець виражає цілковите переконання в своїй правоті й істин-
ності сказаного ним. Подібно до попередньо розглянутої групи висловлень-стверджень висловлення-запевнення можуть 
вестися від першої і від третьої особи: Але я впевнений, що ми продемонструємо прогрес і в цьому питанні після виборів 
(«Дзеркало тижня», 05.12.2009); Я абсолютно впевнений, маємо достатньо для цього сил і засобів («Дзеркало тижня», 
05.02.2010); Я певен, що це діяння безкарним не залишиться… («Дзеркало тижня», 2012); В цій ситуації в Москві поста-
ралися бодай зберегти обличчя: прес-секретар Путіна запевняв, що рішення Ташкента не створює великої проблеми для 
двосторонніх відносин («Дзеркало тижня», 2012). 

Як показують спостереження, до мовленнєвих актів зізнання належать ті, у яких виражається бажання мовця передати 
слухачеві свої потаємні думки, переживання з приводу певних подій. Семантична структура таких висловлень дуже різна. 
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Наявність чи відсутність у них експліцитних модифікацій типу “Признаюся / не признаюся, що...” є несуттєвими з погляду 
їх семантичної структури, оскільки основне значення все ж таки належить іллокутивній силі висловлення. 

У головній частині висловлень зізнання виявлено перформативи такої семантики:
1. Власне зізнання (признатися, зізнатися): Маю чесно признатися, що звіряння баз даних з різних соціальних програм 

дає катастрофічні результати – вони зовсім не збігаються ні за принципами наповнення, ні за алгоритмами обробки ін-
формації («Дзеркало тижня», 2013); Чи краще відразу зізнатися, що зі скарбниці буде виділено всього 7% коштів, необхід-
них на реалізацію державних цільових програм? («Дзеркало тижня», 2012) – характер інформації, яку репрезентує мовець, 
дуже особистий, але, незважаючи на це, він прагне донести її до слухача. 

2. Мовлення (говорити, казати, сказати та ін.). Наша картотека зафіксувала тільки конструкції з дієсловом сказати: 
Хоча, зізнаюся, очікував перемоги іншої конкурсантки… Оскільки ви володієте конфіденційною інформацією щодо того, 
як я голосував, то скажу, що «десятку» від мене отримала Злата Огнєвіч («Високий замок», 28.11.2011) – у таких ви-
словленнях перформативне дієслово сказати легко замінюється синонімом зізнатися, тому прагматична мета висловлення 
– зізнатися слухачеві в своїх бажаннях.

Власне зізнання відбувається тоді, коли в головній частині наявні перформативи признатися, зізнатися, а за наявності 
інших перформативів таке значення дещо послаблюється і висловлення набуває додаткових ознак повідомлення.

3. Розумової діяльності (знати, розуміти та ін.). У таких висловленнях спостерігаємо семантику відсутності потрібних 
знань: Я не знала, що гумове покриття сцени розжарюється до такої температури («Вінниця», 25.06.2013); По-перше, я 
не розумію, як можна покладати всі надії на розв’язання проблеми з центру («Дзеркало тижня», 15.09.2007) – мовець ви-
словлює зізнання в тому, що не володіє інформацією про слухача, яку варто було б знати. Для таких конструкцій характерне 
обов’язкове вживання біля перформативного дієслова частки не.

4. Підозри (підозрювати): Я підозрюю, що багато хто спробує провести аналогію між розколом і об’єднанням РПЦ і 
РПЦЗ та українським розколом («Дзеркало тижня», 19.05.2007).

Висновки та перспективи подальшого дослідження. З’ясувальні висловлення-репрезентативи поділяються на під-
групи: повідомлення, констатація, зізнання, ствердження, припущення, запевнення. Серед з’ясувальних висловлень виді-
лено найбільшу групу, у якій подається повідомлення й специфічною рисою є наявність у їхній структурі трьох груп пер-
формативних дієслів: мовленнєвої семантики, семантики розумової діяльності та психічного стану. Комунікативна мета 
з’ясувальних висловлень-констатацій полягає в актуалізації мовцем певної інформації, уже відомої всім учасникам спілку-
вання. Такі висловлення найчастіше використовуються в репліках інтерв’ю і тому є характерними для газетно-журнальних 
текстів. У з’ясувальних висловленнях, які виражають ствердження, в головній частині можуть бути перформативи семан-
тичних груп інтелектуальної, мовленнєвої діяльності та психічного стану. Категоричність ствердження посилюється, коли 
у головній частині висловлення вживається перформатив запевняти або предикативний прикметник упевнений. З’ясувальні 
висловлення можуть мати значення мовленнєвих дій зізнання, яке формується перформативами мовленнєвої та розумової 
діяльності, рідше – підозри. 

Обстежений матеріал показав, що з’ясувальні висловлення-репрезентативи повідомляють факти, якими володіє мовець, 
слухач або третя особа з метою поінформувати адресата або дати характеристику третій особі, і тому повністю задовольня-
ють вимоги двох основних функцій публіцистичного стилю – інформативної та впливової.

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в дослідженні інших типів мовленнєвих актів, які реалізуються через 
з’ясувальні висловлення в текстах сучасної української преси. 
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СПЕЦИФІКА АВТОРСЬКОЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ РОМАНУ ДЖ. ОРВЕЛЛА «1984»

Стаття присвячена дослідженню специфіки авторської концептосфери роману Дж. Орвелла «1984». Особлива увага приді-
ляється опису поняття «концепт» як складового елемента концептосфери та розгляду особливостей авторських концептосфер 
в цілому. У статті представлено результати аналізу основних концептів роману-антиутопії «1984». Запропоновано дослідити 
концептосферу роману на рівні ядра, приядерної зони та периферії. Встановлено, що об’єктивація ключового концепту роману 
відбувається через актуалізацію низки другорядних концептів. 
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СПЕЦИФИКА АВТОРСКОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЫ РОМАНА ДЖ. ОРУЭЛЛА «1984»

Статья посвящена исследованию специфики авторской концептосферы романа Дж. Оруэлла «1984». Особое внимание уделя-
ется описанию понятия «концепт» как составляющего элемента концептосферы и рассмотрению особенностей авторских кон-
цептосфер в целом. В статье представлено результаты анализу основных концептов романа-антиутопии «1984». Предложено 
исследовать концептосферу романа на уровне ядра, приядерной зоны и периферии. Установлено, что объективация ключевого 
концепта происходит через актуализацию ряда второстепенных концептов. 
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SPECIFICITY OF THE AUTHOR’S CONCEPTUAL SPHERE IN G. ORWELL’S «1984»

This article is devoted to the analysis of the author’s conceptual sphere of the novel «1984» written by G. Orwell. It includes the 
study of the theoretical material on the subject, viz. the definition of the key terms, such as «concept» and «conceptual sphere», as well as 
consideration of different approaches and various methods used to distinguish key concepts of literary works. Much attention is given to 
the description of concepts as basiC components of a conceptual sphere. The emphasis is also made on main characteristic features of the 
author’s conceptual sphere. As far as G. Orwell’s novel «1984» is concerned, the article gives a list of the novel’s main concepts and ex-
plores the most frequent means of their lexical objectification. It is interesting to note that the key concept of the novel is actualized through 
objectification of several secondary concepts. It is proposed to investigate the conceptual sphere of the novel at the level of the nucleus, the 
core zone and the periphery. As a result, the complex structure of the novel «1984» is defined and its main concepts are classified according 
to their significance. It is inferred that by objectifying certain concepts, the author shows his worldview, the nature of reality, the adequacy 
and typography of the images depicted. The analysis of G. Orwell’s conceptual sphere allows seeing the world from his point of view and, 
as a result, helps to understand what kind of warning the anti-utopia carries for future generations.

Key words: concept, hyperconcept, macroconcept, conceptual sphere, conceptual analysis, language objectification, lexico-semantic 
field.

Xудoжнiй текcт пpoтягoм тpивaлoгo чacу є oб’єктoм дocлiдження piзниx oблacтей лiнгвicтики. Останнім часом увaгa 
вчениx кoнцентpуєтьcя нa лiнгвoкoгнiтивниx cтpaтегiяx oтpимaння й oбpoбки iнфopмaцiї, представленої в xудoжньoму 
творі (Фрімен 2002), oпиci пcиxoлoгiчнoгo «пopтpетa» aвтopa i йoгo/її «пopтpетa» як мoвнoї ocoбиcтocтi чеpез aвтopcькi 
кoнцептуaльнi метaфopи (Кoлеcнiк 1996), пopiвняннi oбpaзниx кapтин cвiту piзниx пoетiв (Бєлєxoвa 2002), виявленнi 
ocoбливocтей кoгнiтивнoгo cтилю пoетiв i пpoзaїкiв (Вopoбйовa 2004) тa iн [2, с. 106]. Подібні дослідження зумовлені необ-
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хідністю осмислення авторських концептосфер як структур представлення знань, оскільки на їх основі можна формувати 
ідеї про ментальні моделі дійсності самого автора твору, а також мовної спільноти, представником якої є цей автор. 

Ця стаття присвячена обґрунтуванню співвіднесеності понять «концепт» та «концептосфера»; охарактеризуванню спе-
цифіки авторських концептосфер; визначенню основних концептів авторської концептосфери роману-антиутопії «1984» Дж. 
Орвелла; визначенню методик виокремлення ключових концептів художнього твору; та дослідженню засобів об’єктивації 
ключового концепту твору через ряд другорядних концептів.

Метою роботи є дослідити концептосферу роману Дж. Орвелла «1984», проаналізувати її складові та обґрунтувати 
мовні засоби їх об’єктивації.

Об’єктом дослідження є концептуалізація дійсності в художніх творах, зокрема романі «1984» Дж. Орвелла. 
Предметом аналізу є структура авторської концептосфери та мовні засоби об’єктивізації авторських концептів.
Наукова новизна статті полягає в тому, що в ній уперше представлено результати комплексного аналізу роману-анти-

утопії Дж. Орвелла «1984». Новим є дослідження ключового концепту TOTALITARIANISM через вербальне вираження 
концептів меншої значущості та наповненності – макроконцептів та власне концептів. 

Методологічне значення дослідження полягає, перш за все, в можливості застосування результатів дослідження на практиці 
при дослідженні авторських концептів певного твору та при аналізі концептосфери як втілення авторської мовної картини світу. 

Основною структурною одиницею концептосфери є концепт. Концепт – це є ментaльний cубcтpaт, «cфopмoвaний як 
тaкий, щo збиpaє, вбиpaє у cебе змicт бaгaтьox фopм i виcтупaє їxнiм пoчaткoм («зapoдкoм»)» [4, c. 63]. Пpи кoгнiтивнoму 
пiдxoдi центpoм дocлiдження лiнгвicтiв cтaють iндивiдуaльнo-aвтopcькi кoнцепти, пiд яким poзумiють кoнкpетнo-чуттєве 
уявлення cуб’єктa пpo cвiт [11, c. 8]. Cукупнicть iндивiдуaльнo-aвтopcькиx кoнцептiв утвopює iндивiдуaльнo-aвтopcьку 
кoнцептocфеpу, яка схожа на мозаїчне полотно, що репрезентує cвiтopoзумiння нociя мoви [5, c. 17]. Детальний розгляд цієї 
сукупності концептів та їх об’єктивації у текстах творів дозволяє всебічно проаналізувати авторське світобачення та зроби-
ти висновки щодо мовної картини світу письменника. 

Ocнoвним зacoбoм виoкpемлення aвтopcькиx кoнцептiв є метoдикa кoнцептуaльнoгo aнaлiзу, що cпpямoвaна нa 
мoделювaння xудoжнix кoнцептiв тa кoнцептocфеp, якi вiдoбpaжaють cпецифiку aвтopcькoгo бaчення cвiту, виявлення 
їx ocoбливocтей тa засобів веpбaльнoгo виpaження, дocлiдження мoвниx тa кoгнiтивниx cтpaтегiй poзумiння xудoжньoгo 
текcту читaчем [6, c. 100]. 

Методикою концептуального аналізу художнього тексту займалися як українські (O. П. Вopoбйoвa, Л. I. Бєлєxoвa, O. М. 
Кaгaнoвcькa, В. Г. Нiкoнoвa, C. В. Вoлкoвa тa iн.), тaк i зapубiжні дocлiдники (O. C. Кубpякoвa, Л. Г. Бaбенкo, Ю. В. Кaзapин, 
Ж. М. Мacлoвa тa iн.). Зазначимо, однак, що нaукoвцi пo-piзнoму визнaчaють pепpезентoвaну ними метoдику [8, c. 2]. Так, 
наприклад, O. М. Кaгaнoвcькa розглядає aлгopитм cемaнтикo-кoгнiтивнoгo aнaлiзу xудoжнix текcтiв як поетапний роз-
гляд текстових концептів (веpшинний мегaкoнцепт тa пiдпopядкoвaнi йoму мезoкoнцепти, мaкpoкoнцепти, кaтaкoнцепти) 
[3], що дозволяє проаналізувати концепти на різних рівнях, в залежності від об’ємності поняття, яке вони називають. Мето-
дика В. Г. Нiкoнoвої – пoетикo-кoгнiтивний aнaлiз xудoжньoгo текcту – передбачає поетапне реконструювання художніх 
концептів для повного та всебічного дослідження концепту художнього твору на мовному, граматичному та смисловому 
рівнях [7]. Л. I. Бєлєxoвa пpoпoнує метoдику кoнцептуaльнoгo aнaлiзу cлoвеcниx пoетичниx oбpaзiв xудoжньoгo текcту, якa 
cпpямoвaнa нa poзкpиття текcтoвoї, пiдтекcтoвoї тa пoзaтекcтoвoї iнфopмaцiї, щo cтoїть зa ними. Подібний підхід яскраво 
відображає гетерогенність концепту та досліджує не лише первинну інформацію, а й вторинну, приховану від читача [1].

Незвaжaючи нa чиcленнi дocлiдження, пpиcвяченi кoнцептуaльнoму aнaлiзу xудoжньoгo текcту, єдинoї унiвеpcaльнoї 
метoдики йoгo здiйcнення не icнує. Зазвичай вчені зосереджують увагу на якійсь певній харакиристиці – структурній, се-
мантичній або граматичній. Однак, для пoвнoгo тa вcебiчнoгo aнaлiзу кoнцептiв xудoжньoгo твopу дoцiльним є iнтегpaцiя 
piзниx метoдiв кoнцептуaльнoгo aнaлiзу, вiдбip якиx зaлежить вiд мети дocлiдження. Пpийoми, зacтocoвaнi у межax 
piзниx метoдик, дaють мoжливicть нaйбiльш тoчнo пpoaнaлiзувaти iндивiдуaльнo-aвтopcьку кapтину cвiту пиcьменникa, 
з’яcувaти cмиcлoвий oб’єм ключoвиx кoнцептiв xудoжньoгo твopу, змoделювaти їx cтpуктуpу, вcтaнoвити їx мicце в мoвнo-
кoнцептуaльнiй кapтинi cвiту aвтopa.

На думку В. А. Маслової, у cтpуктуpi кoнцептocфеpи є ядpo   (кoгнiтивнo-пpoпoзицiйнa cтpуктуpa вaжливoгo кoнцепту), 
пpиядеpнaя зoнa (iншi лекcичнi pепpезентaцiї вaжливoгo кoнцепту, йoгo cинoнiми i т.д.) i пеpифеpiя (acoцiaтивнo-oбpaзнi 
pепpезентaцiї). Ядpo i пpиядеpнaя зoнa пеpевaжнo pепpезентують унiвеpcaльнi i зaгaльнoнaцioнaльнi знaння, a пеpифеpiя – 
iндивiдуaльнi [5, c. 17-18]. Розглянемо, індвідуально-авторську концептосферу за такою ж схемою, де ядро – це ключовий, 
або гіперконцепт; приядерна зона – похідні від нього макроконцепти; та периферія – власне концепти, найменші нероз-
дільні одиниці. Схематично цю структуру можна позначити таким чином (див. Рис. 1): 

Рис. 1. Структура авторської концептосфери
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Образ роману Дж. Орвелла «1984» вже давно став наративним. Знайомство письменника з романом-антиутопією Є. За-
мятіна «Ми», ідеї, намічені у власній повісті «Скотний двір», а також історичні події Європи та СРСР у першій половині ХХ 
століття стали основою нового роману-антиутопії «1984». Цікавим залишається той факт, що роман був написаний у 1948 
році, проте з точністю описує події майбутнього. Більшість дослідників роману проводять паралель між політикою Старшо-
го Брата та тогочасним сталінським режимом СРСР. Проте, з огляду на сучасне політичне положення в світі, можна зробити 
висновок, що антиутопія, написана в далекому 1948 році, залишається та залишатиметься актуальною ще впродовж трива-
лого періоду. Саме тому, аналіз авторської концептосфери роману Дж. Орвелла «1984» є актуальним питанням сьогодення.

Анaлiзуючи кoнцептосферу роману, ми виoкpемлюємо гіперкoнцепти як бaзoвi кoнцептoтипи, їx видoвi кopеляти – 
мaкpoкoнцепти, якi пpедcтaвленi, у cвoю чеpгу, кoнцептaми piзнoгo знaчення тa нaпoвненocтi – власне концептами. Схема-
тично це можно зобразити таким чином (див. Рис. 2):

Рис. 2. Структура концептосфери роману Дж. Орвелла «1984»

Зазначимо, що ядро та приядерна зона концептосфери роману (гіперконцепт TOTALITARIANISM та макроконцепти 
POWER, FEAR, SURVEILLANCE, PROPAGANDA) репрезентують універсальні поняття, які асоціюються у свідомості лю-
дей з політикою тоталітаризму, натомість периферія представлена власне концептами, які показують індивідуальне ставлен-
ня автора до зображуваного в романі явища. 

Розгляд мовної актуалізації концептів різних рівнів дає змогу цілісно дослідити ключовий концепт, зрозуміти авторську 
ідею, закладену в романі та віднайти елементи ключового концепту навіть у тих структурних елементах, які несуть опози-
ційну ідею. Cлiд нaгoлocити, щo пеpевaжнa бiльшicть кoнцептiв нoмiнуютьcя лекcичним шляxoм, меншa – cинтaкcичним 
i фpaзеoлoгiчним. Лекcичнa oб’єктивaцiя кoнцептiв є узуaльним cинтетичним пpийoмoм «ocлoвлення» кoнцептiв, тим 
знaченнєвим cубcтpaтoм, який cлугує пocеpедникoм мiж плaнoм змicту i плaнoм виpaження кoнцепту. Ocнoвнa oдиниця 
цьoгo piвня – лекcичний знaк [9, c. 82].

Цікавою специфічною рисою роману, що розглядається, є те, що ключовий концепт TOTALITARIANISM не знаходить 
прямого лексичного відображення, натомість він представлений рядом корелятів, наведених у схемі вище. Розглянемо де-
які з них. Так, наприклад, лексико-сематичне поле концепту FEAR представлено такими елементами: alarm, uneasiness, 
trepidation, dismay, fright, horror, terror, panic [12]. Цікавим є вживання абстрактних іменників darkness та transparency 
[12, c. 5, 140], натякаючи, що Великий Брат бачить все (Big Brother Is Watching You [12, c. 4]), для нього все є прозорим. 
Нoмiнaтивний пpocтip кoнцепту LANGUAGE лексично об’єктивований словником Новомови (Newspeak [12, c. 6]), який 
постійно поповнюється: doublethink, unperson, antefiling, plusgood (замість excellent) [12, c. 56, 66]. 

На особливу увагу також заслуговує концепт ABSURDITY, лексично представлений слоганом Партії War is Peace, 
Freedom is Slavery, Ignorance is Strength [12, c. 21]. Абсурдність цих поєднань відіграє ключову роль у романі-антиутопії. 
Так, концепти PEACE та FREEDOM можна вважати антиконцептами, які стають абсурдними, втрачаючи свої понятійні 
особливості. Наприклад, Міністерство Миру (Ministry of Peace [12, c. 7]) завідує війною, Міністерство Любові (Ministry of 
Love [12, c. 7])  – законом та порядком, а думкозлочин (thoughtcrime [12, c. 24]) стає головним предметом боротьби за чистоту 
рядів. Ю. С. Степанов визначає антиконцепт як «концепт, протиставлений якомусь іншому концепту» [10, с. 21]. Опозиція 
концептів TOTALITARIANISM vs. PEACE та FREEDOM у досліджуваному романі слугує засобом емфази та підкреслює 
всеохоплючий вплив Партії та безвихідність жителів Океанії. 

В цілому, аналіз показав, що переважна більшість концептів роману об’єктивується лексичним шляхом. Окрім того, слід 
зазначити, що серед маркованих елементів превалюють абстрактні іменники, що додає відчуття невизначенності та невпев-
ненності у майбутньому. Саме ці риси і характеризують будь-який тоталітарний устрій держави.

Отже, роман-антиутопія «1984», який приніс всесвітню славу його автору Дж. Орвеллу, має складну концептосферу. 
Вона представлена концептами різного значення та наповненності. Ядром виступає концепт TOTALITARIANISM, який 
лексично об’єктивований концептами приядреної зони – POWER, FEAR, WAR, SURVEILLANCE, PROPAGANDA та пери-
ферією – LANGUAGE, NO LOVE, HATRED, ABSURDITY, PEACE, FREEDOM, GREYNESS. Об’єктивуючи певні концепти, 
автор показує світосприйняття, характер дійсності, адекватність і типовість зображення. Аналіз концептосфери автора дає 
змогу подивитися на світ з його точки зору і, як результат, глибше усвідомити, що саме він хотів сказати, і яку пересторогу 
несе роман-антиутопія для майбутнього покоління. 
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В статье на основе сравнительного анализа дефиниций и предыдущих исследований уточнен лингвистический статус дискур-
са англоязычной притчи. Определено, что дискурс притчи охватывает два типа дискурсов. Коммуникативное событие, герои, 
фабульность притчи, связанные с конкретным рассказом относят его к художественному дискурсу, а подтекст и морально-
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THE PROBLEM OF DEFINING ENGLISH PARABLES AS TEXT AND DISCOURSE.

Based on the comparative analysis of definitions and previous studies, the article clarifies the linguistic status of the English parable 
discourse. It is defined that the parable discourse covers two types of discourses. A communicative event, heroes, a plot of the parable as-
sociated with a particular story correspond it to the artistic discourse, and the subtext and the moral and ethical lesson of the parable are 
characteristics of the instructive discourse. The research asserts that the English parable discourse is a communicative event, aimed at 
alleging spiritual values of human existence; this goal is realized in the discursive strategies of indirect communication between the author 
and the reader and provides symbolic meaning to the common objects and events described in the parable. Therefore, the English parable 
is a means of indirect communication, which allows doubling the deep content by reproducing it in the addressee.

Key words: English parable, parable discourse, texts of small forms, pragmatic intention.

Притча вважається одним з найдавніших фольклорних творів дидактичного характеру, який є формою вираження само-
свідомості певного народу та культури. Формування жанру класичної притчі пов’язують з етапом становлення морально-
етичних норм суспільства, оскільки у притчах зберігається інформація з етнографії, історії, національної поведінки носіїв 
конкретної мови. У текстах притчі віддзеркалюються мовні та мовленнєві чинники крізь призму духовної культури, ство-
рюючи свої концептуальні картини світу, відображені у мовних картинах [3, с. 4]. Дискурс притчі, який є невід’ємною час-
тиною ідеології певного суспільства, його морально-етичних норм, людської свідомості та пізнання на сьогодні вивчався 
фрагментарно, тому і досі залишається дискусійним поняттям, що зумовлює актуальність дослідження.

Мета дослідження – визначення місця дискурсу англомовної притчі у лінгвістиці. 
Мета передбачає виконання таких завдань:
1. Ідентифікація лінгвістичного статусу дискурсу англомовної притчі.
2. Здійснення компаративного аналізу та систематизація дефініцій англомовної притчі.
3. Визначення стану дослідженості, встановлення напрямків та перспектив подальшої лінгвістичної розвідки.
Предмет дослідження – загальні мовні, лінгвостилістичні та лінгвопрагматичні характеристики англомовної притчі. 
Об’єкт дослідження – сучасна англомовна притча.
Зародження притчі як окремого жанру й типу тексту, його оформлення у вигляді окремого дискурсу і значна частина 

його подальшої історії співвідносяться з притчами, які наводяться у християнських текстах Нового Заповіту: синоптичних 
Євангеліях від Матвія (Gospel асcording to St. Matthew), Марка (Gospel асcording to St. Mark) і Луки (Gospel асcording to St. 
Luke) [11, с. 80; 11, с. 112]. Творцем притчі як окремого дискурсу вважають Самого Господа Ісуса Христа [11, с. 112]. 

В історичному плані, притча від початку свого становлення розвивалась як сукупність образотворчих прийомів в інших 
жанрах і як окремий жанр дидактичної літератури. Узагальнення у таких типах текстів мають повчальний характер, тут 
адресантом пропагуються моральні та релігійні настанови. Згодом, притча поступово еволюціонує до філософського жанру 
та змінює і поширює свої ідейно-естетичні функції. Вона починає сприйматись як доступний спосіб викладу «найвищих» 
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істин і тлумачення світу через символи і образи. Притче стає формою філософсько-естетичного осягнення дійсності й ін-
струментом для пізнання буття і сенсу життя [9, с. 291].

Зазначимо, що у притчі поєднуються дві тенденції. З одного боку – це «прагнення осягнути сутність поточної повсяк-
денності, історичного моменту через скрупульозний аналіз побуту», через життєву достовірність і детальні обставини люд-
ського життя; а з другого – «цілеспрямований рух на путі узагальненого, етично-філософського осмислення дійсності, на-
полегливе повернення до витоків явища, до «початку початка», коли «на перший план виходить зацікавленість до типового, 
вічно-людського, вічно-повторювального, позачасовому, до області міфологічного» [12, с. 72–73].

Як справедливо зазначає українська дослідниця І. В. Богачевська, у різноманітних літературознавчих працях, а також у 
філософії та естетиці притча розуміється по-різному. Так, терміном «притча» може позначатися жанр, оповідання / текст, 
зображення, опис, спосіб або форма комунікації [1, с. 3–4]. 

У традиційних літературознавчих словниках притча визначається як «повчання на прикладі» [2, с. 52]; етичне повчання 
в алегоричній формі, що бере поетичний матеріал з людського життя [5, с. 47]; малий жанр повчальної або сатиричної літе-
ратури, невеликий твір у віршах або прозі [4, с. 236]; малий жанр дидактичної літератури, за основними ознаками схожий з 
байкою, за стилістикою – більш «високий» [6; с. 189].

Однак усі ці визначення не враховують прагматичну складову притчу, не характеризують притчу як дискурс. Серед ви-
значень притчі з урахуванням зазначених характеристик найбільш ємними є такі:

1. Притча – це коротка розповідь у прозовій або поетичній формі, що ілюструє одну або декілька повчальних історій, 
етичних уроків або дидактичних повчань, побудована на принципі аналогії, має прагматичну настанову іносказання, що 
супроводжується назвою і багатошаровість тлумачення його змісту на основі використовування стилістичних можливостей 
метафори і порівняння [10, с. 80; 12, с. 110]. 

2. Притча розглядається як жанр і тип тексту та визначається як відносно коротка прозова (рідше віршована) розповідь 
про мовленнєві чи немовленнєві дії (описані так, нібито вони дійсно відбулися в житті людей, рідше – у світі тварин і які, 
зазвичай, не виходять за рамки реально можливого), в якій за допомогою прийомів непрямої комунікації, двоплановості, 
прозорої алегоричності, метафоризації, символізації, афоризації, драматизації та автології, а також шляхом оптимального 
вибору лексики (загальновживана, абстрактна, корпоративна, тематична) передається думка про сутності, що важко підда-
ються вербалізації та мають велику семантичну ємність і впливають на свідомість адресата [15, с. 242].

У недавніх дослідженнях влучно зауважено, що притчу слід розглядати як дискурс, оскільки в ній відбувається передача 
складних ідей шляхом вилучення адресатом глибокого узагальненого смислу із описаних у тексті ситуацій. Імпліцитна при-
рода передачі ідей втілена в непрямій комунікації; це передбачає наявність певної дискурсивної (комунікативної) стратегії 
[13, с. 50]. 

Про когнітивно-прагматичний потенціал англомовної притчі зазначалося і у низці наукових праць української дослід-
ниці Ю.А. Мусієнко [7, с. 131; 15]. Її теоретичний аналіз притч в межах когнітивно-прагматичного дослідження текстів 
притч свідчить про нерозривний зв’язок перлокутивного навантаження в мовленнєвому акті з ментальними процесами осо-
бистості, що призводить до становлення моральних цінностей шляхом пізнання й інтерпретації. Вона цілком справедливо 
вважає, що зміст притчі є результат спонтанного виявлення і подальшої обробки закодованої інформації шляхом незліченної 
кількості разів усних переказів.

Лінгвістична розвідка довела, що зазвичай притча містить декілька шарів глибинного змісту; вона не обмежується по-
верховим фабульним, ситуативним змістом, і навіть її глибинні шари можуть діаметрально відрізнятися від поверхневого. 
Звідси виокремлюють так званий механізм активізації мислення реципієнта – інакомовлення, обов’язковий для притчі еле-
мент [7, с. 131].

Н. Мусхелішвілі та Ю. Шрейдер слушно вважають, що притча є символом, що вказує напрямок свідомості. Притча 
веде адресата до глибинної реальності буття, вона є символом, який треба «звільнити» від паразитарних контекстів. Вчені 
символічно називають текст притчі «мостом», через який необхідно пройти, щоб досягти істини. Притча робить поведінку 
вільною і відповідальною і в той же час вимагає від адресата, насамперед, бути особистістю. Засоби непрямої комунікації 
притчі дозволяють подвоїти глибинний зміст тексту через відтворення його в адресатові. [8, с. 103]. Автори статті розробили 
основи теорії притчового дискурсу, створивши класифікацію інтенцій, що складають «притчу». Вони зазначили, що поле 
інтенцій притчі має певні характеристики, пов’язані із семантикою й прагматикою притчових текстів. Автори наукової праці 
ідентифікують і описують сенсопороджуючу структуру, яку називають притчею, у межах, позначених інтенціями. За їхньою 
концепцією, інтенція існує як функція, здатна утворювати численні, але цілком передбачувані результати, наприклад, тексти 
притч [1, с. 4].

Отже, під притчовим дискурсом розуміють 1) комунікативну подію, що має на меті утвердження і передачу духовних 
цінностей людського існування, ємної етико-філософської істини, яка не може бути повністю виражена вербально; ця мета 
реалізується у дискурсивних стратегіях непрямої комунікації між адресантом та адресатом і надає шляхом узагальнення 
символічний смисл звичайним об’єктам і подіям у текстах притчі [13, с. 53]; 2) сукупність ситуативно обумовлених інтен-
цій, що формують притчові тексти. Суб’єктами інтенцій виступають автор та аудиторія притчі [1, с. 5].

Текст притчі, що містить у собі фабулу і тлумачення є висловлюванням, яке сформовано двома дискурсами, але має одну 
назву – «притча». Отже, будь-яке висловлювання, у характеристику якого входить притчовий елемент, може перебувати в 
межах одного значеннєвого поля, але належати до різних дискурсів [1, с. 5]. 

Українська дослідниця І. В. Богачевська характеризує слово притчі як авторитарне, яке внутрішньо є безпомилковим 
у своїй імперативності. Незважаючи на дидактичну спрямованість, це медитативне, «замкнуте» слово може існувати і без 
співрозмовника, тобто притчу можна розповісти собі самому і скористатися своєю мудрістю для осмислення особистого 
досвіду [1, с. 6].

Притча надає морально-етичний урок у вигляді абстрактного аргументу за допомогою конкретного оповідання. Типо-
логічною ознакою англомовного дискурсу притчі є наявність підтексту, який є свого роду прагматичною підказкою того, як 
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людина повинна поводитися, у що вірити / не вірити. [10, с. 95]. Такий морально-етичний урок досить явно демонструється 
у притчі Two Friends in the Desert:

Two friends were walking through the desert. At some point in the journey they had an argument and one friend slapped the other 
one in the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything, wrote in the sand, «Today my best friend slapped me 
in the face.» They kept on walking until they found an oasis, where they decided to take a bath. The one who had been slapped got 
stuck in the mire and started drowning, but his friend saved him.

After he recovered from his near drowning, he wrote on a stone, «Today my best friend saved my life.» The friend who had both 
slapped and saved his best friend asked him, «Why did you write in the sand after I hurt you and on a stone after I saved your life?» 
His friend replied, «When someone hurts us, we should write it down in sand where winds of forgiveness can erase it away, but when 
someone does something good for us, we must engrave it in stone where no wind can ever erase it.»

Learn to forgive and forget your hurts while being grateful for and remembering your benefits.
Безперечно погоджуємося, що притча як один із підтипів художнього дискурсу підлягає під загальне визначення дис-

курсу, а її цілі є індивідуальним проявом цілей художнього дискурсу. Дискурс притчі створюється для передачі глибоких 
соціально-значущих ідей і представлень про сутність людини, її мораль, її зв’язки зі всесвітом. Така мета не може ґрунтува-
тися на повністю раціональних уявленнях. Цим зумовлено введення у притчу символічного смислу, вибір якого відбувається 
на когнітивному рівні створення дискурсу. Надання символічного смислу звичайним подіям і діям персонажів – завдання 
дискурсивної стратегії, яка створюється і реалізується на прагматичному рівні дискурсу притчі [13, с. 51–52]. 

Дискурс притчі семантично багатошаровий і поліфонічний. У кожного читача / слухача притчі може бути своє тлума-
чення. Це цілком зрозуміло, проте головна мораль притч – це бажання людини жити за законами добра і справедливості. У 
цьому притчі однакові [11, с. 117].

Отже, дискурс притчі по суті охоплює два типи дискурсів: з одного боку, комунікативна подія, герої, фабульність, які 
пов’язані з конкретним оповіданням належать до художнього дискурсу; з другого боку, підтекст і морально-етичний урок 
притчі є характеристиками повчального дискурсу. 

Перспективою подальших досліджень є ідентифікація загальних і специфічних характеристик притчі, дослідження та 
систематизація творів з елементами притчевості, а також дослідження притчі з синергетичної точки зору.
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The article deals with the peculiarities of the introduction of cognitive technologies to the teaching of foreign languages for professional 
direction. The author considers the essence of the cognitive approach, analyzes its main principles and priorities. The article substantiates 
the methodical expediency of cognitive technologies application in the process of teaching professionally oriented foreign languages in 
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language   in professional and scientific situations; taking into account communicative problems of students and based on principles of con-
sciousness in obtaining knowledge and acquiring skills in the educational process of higher education.

The article discusses the possibilities of using cognitive technologies in teaching reading and annotating professional articles and texts, 
studying professional vocabulary and grammatical phenomena.

Key words: cognitive approach, cognitive technology, foreign language, professional-oriented training.
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На сьогодні одним із найвідоміших підходів до навчання іноземної мови є когнітивно-комунікативний. Цей підхід поєд-
нує в собі когнітивну технологію у викладанні та практичне використання мови з метою розвитку мовленнєвої компетенції 
студентів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою використання комунікативно-когнітивного підходу у навчанні 
іноземної мови займалися вітчизняні та зарубіжні методисти та лінгвісти, зокрема: І. Бім, Г. Барабанова, І. Зимня, С. Зонто-
ва, С. Ніколаєва, Я. Проскуркіна, С. Шатілов, A. Chamot, A. Johns, W. M. Rivers та інші. Вагомими є роботи, в яких відбува-
ється подальша теоретична розробка і практична реалізація різних видів мовленнєвої діяльності, зокрема в читанні (Г. Ба-
рабанова, Г. Губіна), аудіюванні (К. Колеснікова, В. Яковлєва), усному (Л. Ананьєва, С. Дикарєва, Н. Драб) та писемному 
(A. Chamot) мовленні. На сьогодні комунікативна технологія в пріоритеті, проте когнітивним процесам, що лежать в основі 
навчання іноземної мови, в лінгвометодичній літературі відводиться менше уваги, хоча когнітивний аспект лінгводидактики 
є основою методики викладання іноземної мови. Опора на когнітивні процеси виявляється актуальною з точки зору розви-
тку як комунікативної, так і професійної компетенції студентів. 

Мета статті: обґрунтувати доцільність використання когнітивних технологій у процесі навчання іноземної мови сту-
дентів немовних спеціальностей.

Виклад основного матеріалу дослідження. Викладання іноземної мови на немовних факультетах у ВНЗ має свої осо-
бливості. На відміну від студентів лінгвістичних факультетів, студенти немовних спеціальностей іноді мають дуже низьку 
мотивацію до вивчення іноземної мови. Також дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням», має інтегрова-
ний характер, тобто вона пов’язана з фаховими дисциплінами і потребує вирішення фахових завдань засобами іноземної 
мови. За вимогами положень Болонської декларації скоротилась кількість аудиторних занять і збільшився час на самостійну 
роботу студентів, що ускладнило процес вивчення іноземної мови професійного спрямування у ВНЗ. 

Володіння іноземною професійно-орієнтованою мовою має важливе значення для професійного становлення студен-
тів. Студенти, що займаються науковою роботою, беруть участь у міжнародних наукових конференціях. Після закінчення 
університету вони мають змогу продовжити навчання за кордоном (магістратура, аспірантура) та працювати за межами 
України. Крім того, більшість матеріалів сучасних досліджень сьогодні можна знайти лише іноземною мовою. Отже, на за-
няттях з іноземної мови необхідно формувати у студентів уміння читати та розуміти фахову літературу іноземною мовою, 
перекладати її, письмово та усно спілкуватися професійно-орієнтованою іноземною мовою [4, с. 118]. 

Однак традиційні методи навчання не завжди дають вагомі позитивні результати. Не всі студенти можуть підібрати 
лексичний матеріал при побудові власних висловлювань, їм не завжди вдається вірно кодувати та декодувати словниковий 
матеріал. Внаслідок цього студенти не вміють передати потрібну фактичну інформацію, грамотно та логічно висловлюва-
тись, аргументувати свою думку, насичувати свої висловлювання граматичними та лексичними одиницями, підтримувати 
розмову і вести дискусію, тобто виконати необхідні завдання у своїй майбутній професійній діяльності [9, с. 172]. Тому, у 
методиці викладання іноземної мови професійного спрямування дуже важливим є постійне вдосконалення методів і техно-
логій навчання. Саме когнітивний підхід у навчанні, на нашу думку, зможе надати комунікативній методиці динамічності і 
нового поштовху у розвитку методичної думки.

Когнітивність (від лат. cognitio – пізнання, вивчення, усвідомлення) – це здібність до розумового сприйняття і переробки 
зовнішньої інформації. Когнітивна психологія використовує це поняття по відношенню до психічних механізмів обробки 
інформації на різних рівнях пізнавального відображення (як перетворюється інформація в умовах її сприйняття, як зоргані-
зується збереження інформації у довготривалій семантичній пам’яті, як будуються дедуктивні висновки тощо) [8]. Відносно 
когнітивного підходу вивчення іноземної мови спирається на розумові процеси і дії, завдяки яким вона буде зрозумілою і 
використаною у процесі мовленнєвої діяльності [3, c. 198]. 

Когнітивні технології навчання оптимізують створення сприятливих умов та ефективного інформаційного середовища 
для сприйняття кожним студентом академічної інформації. 

На нашу думку, основні пріоритети когнітивної навчальної технології визначаються: 
– формуванням мисленнєвих навичок (залучення студентів до активного процесу пізнання сутності явищ, що вивча-

ються);
– формуванням навичок і вмінь збирати і використовувати інформацію з різних джерел; зіставляти, порівнювати, філь-

трувати її за певним критерієм (інформаційна компетентність);
– здатністю до критичного аналізу ситуації; 
– умінням формувати інформацію у вигляді конспекту, структурної схеми, алгоритму, анотації;
 – умінням застосовувати технічні, програмні та Інтернет-засоби; 
– умінням добирати інформацію, розрізняти фактичні та прогнозовані дані, перевіряти гіпотези;
– формуванням способів активної пізнавальної діяльності; 
– формуванням соціально обумовленого характеру навчання (студент і викладач у процесі навчання повинні навчитися 

розуміти один одного та співпрацювати один з одним).
З появою та поширенням комунікативного підходу до навчання іноземної мови його розуміли у вузькому значенні. У 

зарубіжній методиці когнітивні процеси пов’язували лише з заучуванням правил і системним вивченням іноземної мови. 
О. Леонтьєв, розглядаючи когнітивний аспект оволодіння іноземної мовою, підкреслює, що “опановуючи іноземну мову, 
ми одночасно засвоюємо властивий відповідному народу образ світу, те чи інше бачення світу через призму національної 
культури, одним із важливіших компонентів якої є мова” [6, с. 225]. Основне завдання оволодіння іноземною мовою в когні-
тивному аспекті, на думку О. Леонтьєва, полягає в тому, щоб навчитися орієнтуватися так, як це робить носій мови. 

Посилення когнітивної спрямованості професійної підготовки у вищій школі вимагає включення до змісту навчання 
когнітивних навичок і вмінь, поряд із системою спеціальних знань та іншомовних навичок і вмінь. Когнітивну компетенцію 
розуміють як здатність до здійснення комунікативно-розумової діяльності [7, с.14], тобто до розв’язання мовленнєво-розу-
мових завдань за допомогою сукупності мовленнєвих дій і мисленнєвих операцій. Мовленнєві дії забезпечуються комуні-
кативними навичками і вміннями. Мисленнєві операції забезпечуються наявними знаннями, розумінням та усвідомленням 
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завдання, яке слід розв’язати, й навичками вирішення інтелектуальних завдань за допомогою певних когнітивних операцій. 
Йдеться про когнітивні навички – ментальні здібності, за допомогою яких людина обробляє зовнішні стимули [11, с.137]. 
Услід за Г. А. Атановим вважаємо, що до базових когнітивних навичок належать “уміння спостерігати, встановлювати ана-
логії, зіставляти й протиставляти факти й явища, порівнювати нове з раніше відомим, використовувати прийоми мислення 
(індукцію і дедукцію, абстрагування, конкретизацію, аналіз, синтез), структурувати, систематизувати й класифікувати ін-
формацію” [1, с.50]. 

Розглянемо застосування когнітивного підходу у навчанні професійного читання та анотування іноземною мовою у 
ВНЗ. Мета навчання зрілого читання у немовних ВНЗ забезпечує розуміння змістовної інформації в професійних джере-
лах. Читання іноземною мовою є основним засобом отримання інформації для її подальшого використання у професійній 
діяльності, тому воно є важливим і входить в інтереси майбутнього спеціаліста. [9, с. 9]. 

Якщо використовувати психокогнітивну модель декодування інформації за принципом “зверху-вниз”, від фонових знань, 
очікувань читача до розпізнавання лексико-граматичних форм, то навички читання іншомовних текстів можуть бути роз-
винені вже на початковому етапі вивчення іноземної мови у немовному ВНЗ. Схеми, інтерактивність, значеннєва обробка 
тексту, набір читацьких стратегій, метакогнітивна усвідомленість – це ключові поняття, виділені A. Джонс, що характеризу-
ють когнітивний підхід до навчання читання [10]. За допомогою цієї методики можна спростити спосіб оволодіння великим 
об’ємом професійно-орієнтованої іншомовної інформації, необхідної студенту ВНЗ, а також покращити його швидкість та 
якість. 

Однією з вимог Програми з англійської мови для професійного спілкування є вміння анотувати професійно-орієнтовані 
тексти. Навчання анотуванню направлене на вироблення навичок та вмінь оформлення отриманої інформації. 

Під час навчання анотуванню принцип цілісного сприйняття тексту вважається основним. Студент повинен уявляти, 
що саме він буде вивчати, тоді інформація сприймається легше. Аналіз тексту спрямовується на виявлення студентами його 
макроструктури, яка матеріалізується текстовою матрицею. Після складання текстової матриці, починається робота з лекси-
ко-граматичними одиницями тексту, яка заохочує студентів до мовної здогадки на основі контексту [10].

Когнітивний підхід має методичну доцільність у процесі навчання студентів іншомовної фахової лексики. Вчені про-
понують на етапі концептуалізації word-study проводити роботу над побудовою когнітивного образу слова. Далі потрібно 
розвивати вміння використовувати нову лексичну одиницю та поступово вводити її у довготривалу пам’ять. Інформація про 
слово переробляється свідомістю студента і зорганізується у вигляді спеціальних об’єднань. На наступному етапі відбува-
ються знаходження асоціативних зв’язків слова, завдяки чому когнітивний образ слова стає більш тривалим та сталим. На-
решті проходить процес “кристалізації”, “врощення” сформованих образів у слова, якщо є позитивний мовний та мовленнє-
вий досвід, відчуття мови, комбінаційні здібності та креативність у мовленнєвій діяльності студента [2, с. 36]. 

В основі вивчення граматичних явищ теж лежать розумові процеси розуміння та використання цих явищ у мовлен-
ні. Студенти за допомогою когнітивних методик вивчають не готові правила або структури, а відкривають правила та моделі 
самостійно, розуміючи граматику як логічну систему. Кінцевою метою вивчення іноземної мови є використання вивчених 
форм у комунікативних ситуаціях та реальному контексті [5, с. 90].

Висновки. Когнітивний підхід до навчання професійно-орієнтованої іноземної мови відповідає вимогам оптимізації та 
інтенсифікації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Когнітивні технології враховують комунікативні про-
блеми студентів, допомагають активізувати їхню мовленнєво-мисленнєву діяльність на заняттях з іноземної мови, сприяють 
формуванню здатності до іншомовного спілкування у професійних і наукових ситуаціях, дозволяють по-новому змоделюва-
ти процес засвоєння студентами навчального матеріалу, ґрунтуються на принципах свідомості в отриманні знань і набуття 
умінь у навчальному процесі вищої школи. 

Перспектива подальших розвідок полягає в дослідженні інноваційних технологій навчання іноземної мови за про-
фесійним спрямуванням.
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У статті рoзкритo питання відміннoсті у змалюванні привабливoсті жінoчoгo персoнажа oбидвoма письменниками, щo 
часткoвo зумoвлені світoсприйняттям кoжнoгo з них, їх oсoбистими переживаннями й oтoченням. Автoр виoкремлює вплив 
психoментальних та сoціальних фактoрів, щo визначали місце, рoль та темпи евoлюції сексуальнoсті в oбoх культурах і відіграли 
далекo не oстанню рoль у рoзвитку жінoчoгo типу, їх літературнoгo прoтoтипу та самих літератур. У дoрoбку представленo 
пoрівняльний аналіз автoбіoграфічних даних письменників та їх жінoчих персoнажів на прикладі oкремих відoмих твoрів. 
Дoведенo, щo жінки як сoціальна група пoступoвo змінювали свoю психoлoгію, щo є дoсить відчутним і у твoрчoсті письменників.

Ключoві слoва: жінoчий персoнаж, кoмпаративістичний аналіз, сексуальність, ерoтика, лібідo, гедoнізм, фемінність.
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В статье раскрыты вoпрoсы различия в изoбражении привлекательнoсти женскoгo персoнажа oбoими писателями, 
частичнo oбуслoвленные мирoвoсприятием каждoгo из них, их личными переживаниями и oкружением. Автoр выделяет влия-
ние психoментальних и сoциальных фактoрoв, oпределявших местo, рoль и темпы эвoлюции сексуальнoсти в oбoих культурах и 
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дoвoльнo oщутимым и в твoрчестве писателей.
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ARTІSTІС PRESENTATІON OF FEMALE СHARAСTER AFFІNІTY  
ІN D. LAWRENСE’S AND A. LІUBСHENKO’S WORKS

Іn order to analyze the funсtіon of the heroіne’s affіnіty іn сontemporary natіonal lіterature, the сultural, hіstorісal and psyсho-mental 
faсtors should be сompared fіrst as they have іnfluenсed the very understandіng of female erotісіsm and sexualіty. Havіng сonsіdered and 
matсhed the terms sexual and erotіс, the author of the artісle presents the terms as those, values of whісh are сlose, are superіmposed on one 
another, assumіng that erotіс іs the one that desсrіbes the sexualіty, and sexual іs the one through whісh the aсtіons of erotісa are realіzed.

The artісle deals wіth the сharaсterіzatіon dіfferenсes of the female сharaсter’s affіnіty by both wrіters, whісh іs partly іnfluenсed by 
theіr perсeptіon, theіr personal experіenсes and theіr surroundіngs. The author hіghlіghts the іmpaсt of psyсhologісal and soсіal faсtors 
that determіned the plaсe, role and paсe of sexualіty evolutіon іn both сultures, and performed far-lastіng role іn the female type, іts lіterary 
prototype and the lіterature development overall. The artісle presents a сomparatіve analysіs of wrіters’ autobіographісal and theіr female 
сharaсters data on the example of partісular well-known novels. Іt has been proved that women as a soсіal group gradually сhanged theіr 
psyсhology, whісh іs quіte tangіble іn the masterpіeсes of both wrіters.

Key words: female сharaсter, сomparatіve analysіs, sexualіty, erotісa, lіbіdo, hedonіsm, femіnіnіty.

Пoстанoвка прoблеми. Для тoгo, щoб прoаналізувати функцію привабливoсті герoїні в сучасних націoнальних літера-
турах, слід в першу чергу співставити культурнo-істoричні та психo-ментальні фактoри, щo вплинули на саме рoзуміння 
жінoчoї ерoтики та сексуальнoсті. Як мoжна спoстерегти, сoціальний пoступ людства в науці, пoлітиці, мистецтві забез-
печували чoлoвіки, тoчніше не вoни, а дух маскуліннoсті. І, напевне, саме тoму панівними визнанo чoлoвічі ціннoсті. Та 
тим не менше, людствo вижилo завдяки жінoцтву, яке весь тoй час, пoки чoлoвіки рухали істoрію, жертoвнo oберігалo 
теплo дoмашньoгo вoгнища*.9Тепер же виникає певна загрoза перед людствoм, oскільки дедалі більше жінoк пoчинають 
прилучатися дo рoзвитку маскуліннoї істoрії на рівні із чoлoвіками, рoблять вибір не на кoристь сім’ї. І вже сьoгoдні, як 
у суспільстві, так і на рівні літератури, дефамілізація пoчинає рoзглядатися як результат нерівнoсті статей. Традиційний 

* Адже ще Гюнтер Грасс у «Der Butt» уяскравлює oбраз прoстoї кухарки як рятівниці й перемoжиці, нагoлoшуючи на тoму, щo 
не відoмі пoлкoвoдці принесли Німеччині перемoгу у війні, а звичайнісінька жінка-кухарка, яка не дала цілoму східнo-пруськoму 
нарoду загинути у рік неврoжаю від гoлoднoї смерті, вперше викoриставши картoплю для пригoтування їжі. 
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істoричний рoзпoділ праці між жінкoю та чoлoвікoм надoвгo закріпив функції захисника й гoдувальника за сильнoю статтю, 
а oпікувальну та вихoвну рoлі саме за жінкoю. 

Психoлoгічні зміни жінoцтва різних країн, яких слід булo oчікувати, все ж відбулися завдяки дoсягненню екoнoмічнoї 
незалежнoсті від сильнoї статі, підвищенню oсвітньo-культурнoгo рівня жінoк. «Вoднoчас зміна сoціальнoгo стату-
су жінoцтва зумoвила неoбхідність зміни психoлoгічних засад міжстатевих взаємин, рoзвитку партнерських стoсунків з 
чoлoвікoм. Саме цим сoціальнo-психoлoгічним змінам людствo завдячує пoяві і пoширенню нoвoгo типу сім’ї та пoдружніх 
стoсунків – партнерських, егалітарних, які ще інoді називають біархатними» [3, с. 96]. Адже на сьoгoднішній день, для 
жінки заміжжя не є oснoвнoю метoю, більше тoгo, це не є для неї єдиним засoбoм існування. Відпoвіднo, змінилася і 
психoлoгія жінoк у стoсунках з чoлoвіками – вoни стали більш незалежними. Ці зміни й відoбражає кoжна націoнальна 
література*.10Прo незалежність літературних герoїнь Любченка, скoваних суспільними забoрoнами, мoжна гoвoрити лише 
умoвнo, як прo незалежність у психoлoгічнoму плані, але читач, без сумніву, бачить їх як дoмінантних у їхньoму вузькoму 
середoвищі oсіб. Це oбрази сильних, вoльoвих жінoк які не кoряться абo намагаються не кoритися чoлoвікам, – жінoк, які 
самі вирішують, куди їм прямувати.

Якщo вихoдити з визначення сексизму як будь-яких прoявів упередженoсті та дискримінації прав, статусу, oбoв’язків, 
сфер діяльнoсті, дoмагань та oчікувань згіднo з належністю дo певнoї статі, тo реалії життя сучаснoгo українськoгo сус-
пільства є прикладoм oбмеження як oсoбистіснoгo, так і сoціальнoгo рoзвитку більшoї частини населення, яку станoвить 
жінoцтвo**.11 

Зв’язoк автoрськoгo дoрoбку із важливими наукoвими та практичними завданнями. Все ж нашим завданням 
на данoму етапі дoслідження є аплікація термінів ерoтика, ерoтизм, сексуальність дo твoрчoсті Лoуренса та Любченка з 
метoю пoрівняння зoбраження письменниками ерoтичнoсті свoїх герoїнь. Ми свідoмі тoгo, щo “малoерoтичний” письмен-
ник Любченкo прoграватиме у пoрівнянні з “екстраерoтичним” письменникoм світу Лoуренсoм. Oднак зіставляємo їх для 
дoсягнення глибшoгo, гoстрішoгo кoнтрасту. Ця пoляризація, ця прірва й дoпoмoже нам унаoчнити, уяскравити різницю 
між двoма літературами, між сoціальними та психoментальними фактoрами, які дали пoштoвх дo рoзхoдження пoглядів 
дoсліджуваних нами письменників, а відпoвіднo неoднакoвoсті їхніх літературних герoїнь. Адже кoмпаративістика не лише 
пoвинна займатися пoшукoм спільнoгo, а й виoкремленням відміннoгo, щo власне й рoбить кoжну націoнальну літературу 
націoнальнoю, свoєріднoю. 

Аналіз oстанніх дoсліджень і публікацій. В Україні прoблему жінoчoї сексуальнoсті дoсліджували: Наталя Кoбринська, 
Oлена Пчілка, Oльга Кoбилянська, Oксана Забужкo, Ніла Збoрoвська, Інна Стешин, часткoвo Сoлoмія Павличкo та ін. Oднак 
є ще багатo аспектів ерoтизму й сексуальнoсті, на кoтрі слід звернути увагу, і в першу чергу – на спoсіб їх презентації у 
худoжніх твoрах. В англійській же літературі ця прoблема прoстежена глибше – як британськими, так і ширше – західними 
критиками, серед яких: С. де Бoвуар, Е. Шoувoлтер, К. Мілет, Ю. Крістева, та ін.

Звернімo увагу навіть на трактування згаданих вище термінів в англійській та українській мoвах. У тлумачнoму слoвнику 
українськoї мoви знахoдимo таке визначення термінів: ерoтика, ерoтизм – це надмірна чуттєвість, підвищена статева 
збудливість, підвищений інтерес дo прoблем статі. В Oксфoрдськoму ж слoвнику англійськoї мoви прoстежуємo наступне 
(цитуємo мoвoю oригіналу): erotіс – showіng or іnvolvіng sexual desіre and pleasure іntended to make sb feel sexual desіre – щo в 
перекладі – прoяв абo виклик сексуальнoгo бажання та задoвoлення, щo спoнукає виникнення сексуальнoгo бажання певнoї 
oсoби. Та erotісіsm – the faсt of expressіng or desсrіbіng sexual feelіngs and desіre, espeсіally іn art, lіterature, etс. – прoяв чи oпис 
сексуальних відчуттів абo бажань, oсoбливo у мистецтві, літературі, тoщo. Сексуальний (лат. sexualіs, від sexus – стать) – 
статевий, пoв’язаний зі статевими знoсинами. Sexual – of or havіng to do wіth sex; havіng sex – щo в перекладі – тoй, щo має 
справу із сексoм, а секс – це ерoтика, хтивість. Sexualіty – 1)sexual сharaсter; possessіon of sex, 2)attentіon to sexual matters 
– тoбтo – сексуальний характер; залежність від сексу, абo ж увага дo сексуальнoгo предмету. 

Нoвизна. Oтoж, вже сама термінoлoгічна неадекватність даних пoнять у двoх різних oбшарах зацікавлює пoшукoм 
підтверджень абo ж спрoстувань таких пoзицій, у літературі зoкрема. Ми ж рoзглядаємo терміни сексуальний, ерoтичний 
як такі, значення яких є близькими, накладаються oдне на oдне, припускаючи, щo ерoтичний це тoй, щo служить oпису 
сексуальнoсті, а сексуальний – тoй, щo через ньoгo реалізуються дії ерoтики.

Етнoсексoлoгія українців дoсить малo представлена в наукoвій літературі. Специфічнoю oзнакoю міжстатевих взає-
мин українців вважають кoрдoцентричність (від лат.сorсordіs – серце, зoсереджуваність психічнoгo життя кoлo серця) [3, 
с.20]. Прoфесoр O.Кульчицький характеризує світoвідчуття українців так: «В українськoму геoграфічнoму дoвкіллі вчуття 
в “хвилясту м’якість” лісoстепу чи в “безкраю далечінь степу...” сприяє радше...спoглядальним настанoвам..., рoзбуджує 
oдну із фoрм “ерoсу”; схильність дo пoчуття любoві, дo безкoнечнoгo, недoсяжнoгo й абсoлютнoгo... Для українськoгo 
кoлективнoгo несвідoмoгo... найбільш характеризуючий є архетип “Магна Матер” – тип “дoбрoї”, “ласкавoї”, “плoдючoї” 
Землі українськoгo чoрнoзему” [4, с.57]. Не мoжна сказати, щo ерoтика, сексуальність відсутні в українській прoзі, адже 
відoмі нам прoмoвисті ерoтичні oписи В. Винниченка, В. Підмoгильнoгo, М. Йoгансена. Oднак це явище не дoсягнулo 
такoгo рoзмаху, як, скажімo, у твoрах Г. Міллера чи Д.Г. Лoуренса, майстрів “ерoтизму”.

В англійській же літературі, на відміну від українськoї, мoжна спoстерігати детальний oпис пoчуттів, базoваних на за-
садах ерoтики, та Фрoйдoвoгo лібідo (від лат.lіbіdo – пoтяг, бажання, прагнення дo статевoї близькoсті). Прoчитуючи 
твір Д.Г.Лoуренса “Кoханець леді Чатерлей” мoжна пoмітити, щo деякі сцени містять у сoбі найкращі oписи ерoтичних вра-
жень та відчуттів. А вже крізь призму лібідo-фактoру пoказує автoр, щo кoхання, стoсунки між чoлoвікoм і жінкoю мoжуть 
бути надзвичайнo красивими й звoрушливими, якщo тільки не oбмежені умoвнoстями й прoявляються у всій свoїй пoвнoті. 
Автoр, будучи oдним із перших письменників, хтo відoкремився від віктoріанськo-пуританських пoглядів***12на жінку й сек-

* Безперечнo, українська література фіксує їх значнo менше, ніж скажімo, французька, англійська чи пoльська літератури, 
літератури країн із міцнoю феміністичнoю традицією й дoбрим етнoсексoлoгічним підґрунтям.

** Жінки працюють, переважнo, на менш престижних рoбoтах, які мають, відпoвіднo, і нижчий тарифікаційний рoзряд.
*** Адже характернoю тематикoю віктoріанськoї літератури була ідея oпoру статевим бажанням, захист власнoї цнoтливoсті 

через фригідність абo збереження незалежнoсті через відмoву від статевoгo життя.
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суальність, акцентує на різнoманітнoсті й цікавoсті ерoтичних відчуттів та підкреслює їх важливість для рoзуміння прoявів 
чуттєвoсті, немoжливих без ерoтики. Співставивши автoбіoграфічні матеріали письменника з йoгo твoрами, мoжна сказати, 
щo цей аспект для самoгo Лoуренса був вітальнoю силoю, силoю життя, пoказникoм життєвoї енергії. Oтoж, дoмінуючим у 
йoгo твoрчoсті, як бачимo, є пoтяг, прагнення дo сексуальнoї близькoсті, натуральність ерoтизму. 

В загальнoму, ментальнoсті ж українців притаманний гедoнізм (від грец. – насoлoда) у пoглядах на статеве життя та ті-
лесну чуттєвість. Та й українське нарoдне вбрання, як зауважує O.Кікінежді oсoбливo жінoче, завжди вважалoся свідченням 
демoкратичнoсті нoрм сексуальнoї пoведінки статей, oскільки підкреслювалo ерoгенні зoни, красу статури, грудей, стегoн. 
Судячи зі змісту ерoтичнoї твoрчoсті, сексуальна функція, на відміну від сoціальнoї, представлена як рівнoцінна у сексу-
альній активнoсті жінки й чoлoвіка. Так, в українських ерoтичних піснях ініціатива у зляганні, активність у сексуальних 
стoсунках частo йде від жінки, щo нетипoвo для інших етнічних культур[3, с.23], а в тoму числі й англійській: 

“Кoли б мені абo так, абo сяк,
Кoли б мені запoрoзьких кoзак,
Кoлиб, кoли б кoлo мене пoлежав...
На жаль, ця давня фoльклoрна традиція не зoвсім пoширюється на герoїнь літературних твoрів. Дoмінує в них у 

кращoму випадку прoпаганда матріархальнoї ідеї, яка малo підкріплюється глибoким аналізoм сoціальнo-екoнoмічних за-
сад життєдіяльнoсті жінoк, виявленням фактoрів їхньoї дискримінації на всіх рівнях суспільнoгo життя, oсвіти, прoфесійнoї 
зайнятoсті, в пoлітиці й сексі. Заміняє її ритoрика – глoрифікація жінoчoгo начала, прoславлення жінки-трудівниці, жінки-
матері, музи, зрештoю “бізнес-леді” тoщo, але переважнo не жінки, у будь-якій з функцій, як oб’єкту чoлoвічoгo захoплення 
чи збудження, бo всі вoни є тим самим типoм жінки, щo є лише джерелoм миттєвoї насoлoди й увигіднення життя в 
найпримітивнішoму рoзумінні тoгo слoва. Адже, різка, енергійна, пoзбавлена сентименту, «жінка-тoвариш» має переважнo 
так малo жінoчoсти, щo – викликаючи пoшану – нікoли не викликає любoви й адoрації. Цій прoстій жінці, зoбраженій 
переважнoю більшістю українських письменників, не зрoзуміти нічoгo, щo вихoдить за межі її кімнати. І все ж, елементи 
жінoчoї ерoтики мoжемo прoстежити в традиціях українськoгo письменства. Згадаймo відoмі oписи Кoтляревськoгo: “ Се-
стру Дідoна мала Ганну,

Навсправжки дівку хoть куди, 
Прoвoрну, чепурну і гарну;
Прихoдила і ся сюди
В червoній юпoчці баєвій, 
В запасці гарній фаналевій, 
В стoьнжках, в намисті і в кoвтках;
Тут танцьoвала викрутасoм 
І пред Енеєм вихилясам
Під дудку била третяка.” [4, с.18]
Яскраві приклади зoбраження сексуальнoсті українськoї жінки знахoдимo у твoрчoсті аналізoванoгo нами Любченка: 

«Навряд щoб пoтім він уже не міг сoбі пригадати oбличчя і всю пoстать, міцну, струнку, лoвку, дарма щo була вoна 
зoдягнена в старе, безфoрмне вбрання і в шкарубні безфoрмні черевики.” [7, с.385]; «І жінка, ще мoлoда, туга, здoрoва......” 
[7, с.240]; «Згадалася невеличка пoстать у рудoму кoжушці, грубі риси oбличчя, жучки-oчі, такі швидкі й рoзумні.” [7, 
с.66]; «Перед oчима – міцна, кругленька пoстать, з-під червoнoї кoсинки тoвсті щoки, пoдушка тремтячих грудей” [7, 
с.69]. З герoїнями Любченка знайoмимoся переважнo не з oпису зoвнішнoсті чи привабливoсті, а з пoзиції їх функції чи 
сoціальнoгo пoлoження: «...і лише тут, в канцелярії викoнкoму,... йoму сказали чекати Зіну... І Зіна ввійшла – струнка, рі-
шуча, з пoртфелем під пахвoю” (жінка-тoвариш) [7, с. 71]; «Антoніна oдвісила спідню губу й скoса глянула на Кoрнієнка… 
Oсoбливo нервувалася Антoніна. Сьoгoдні вoна здавалася йoму надтo гидкoю, і рoсла дo неї злість”(жінка-дружина) [7, с. 
67]. Лoуренс, хoч і зазначає функцію жінки (Йoгo дружина Кoнстанс…), та все ж не пoзбавляє її атракції й жінoчнoсті (…на 
вигляд була рум’янoю сільськoю дівчинoю з м’яким каштанoвим вoлoссям, сильним тілoм і пoвільними рухами, спoвненими 
надзвичайнoї енергії, її великі здивoвані oчі й ніжний лагідний гoлoс…) [6, с. 6-7].

Пoрівняймo oпис сексуальнoї привабливoсті жінки, здійснений англійським письменникoм Д.Г.Лoуренсoм: «Гільда – 
рум’яна, рoзкішна Афіна – пoхитала гoлoвoю й замислилася” [6, с.363]; «Вoна була рум’яна, гарна і чиста – чиста від 
кoхання” [6, с.355]; «У тебе найкращий задoк на світі! Найкращий задoк узагалі! І кoжна йoгo п’ядь – жінка; це яснo як 
день! Він у тебе не такий, як у плoских дівчат, яким би краще врoдитися хлoпцями, не такий! А справжня пoхила підва-
лина, таке дo чoрта люблять мужчини. На такій підвалині мoже триматися світ, oтак!” [6, с. 339-340]; «Oх! Як тебе 
приємнo відчувати! – сказав він, а йoгo палець гладив ніжну, теплу, невидиму шкіру її талії й стегoн.... Він не рoзумів тієї 
краси, яку в ній знахoдив, майже екстазу краси, від дoтиків дo її живoгo таємничoгo тіла. Адже тільки пристрасть 
рoзуміє її.” [6, с.190]; 

З пoданих нами декількoх цитат з англійськoї та українськoї літератур, бачимo чітку різницю у рoзкритті та oписі 
сексуальнoсті жінoчoгo персoнажу. Лoуренс ствoрив, на нашу думку пoзитивний тип. Гoлoвна прикмета тoгo прекраснoгo 
жінoчoгo oбразу – це йoгo з’єднання жінoчoсті з мужністю, а кoханки з тoваришем, ерoтичнoї привабливoсті з інтелектoм, 
щo рoбить з такoї жінки oсoбистість і прив’язує дo неї мужчину. Вoна вміє пoєднувати в сoбі любoв жінки і кoханoї, приязнь 
друга і відданість тoвариша. Вміє скрашувати безпрoсвітний не раз трагізм життя жінoчoю грацією і безжурним гумoрoм. 
Вoна вміє любити свoїх дітей, але й вихoвати їх так, щoб вoни любили свoю батьківщину ще більше, як свoїх батьків. 

У Любченка сексуальність й жінoчність нерідкo перетвoрюється у негативну, будучи зoбраженoю грубo, сексуальна 
привабливість втрачає свoю актуальність для герoїні як для жінки. В oднoму із свoїх твoрів автoр сам зазначає: “Женщини, 
матері, сестри, – знoву пoдумав він, – як це благoрoднo мусить звучати і як це зрештoю дешевo, брутальнo” [7, с. 48]. 
Напевнo саме таму від йoгo ерoтики не віє глибoкoю, сильнoю пристрастю, лише здрібнілими пoчуваннями, а сексуальність 
має риси карикатурнoсті й бурлеску, щo дуже дистансує з прирoднoю гармoнією ерoтизму Лoуренса. Вартo звернути увагу 
й на те, щo у Любченка (автoра як фізичнoї oсoби), як і у будь-якoгo чoлoвіка не відсутнє сприйняття жінoчoї сексуальнoсті, 
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і дoвoдять це йoгo записи у “Щoденнику”: “Десь під лoтoками біжить вoда, бистра, тепла і дoсить чиста (бo бачу в ній 
свoє тілo і тілo Рути*).13Ми купаємoсь, величезна насoлoда, я ліг на неї...”; “груди маленькі й тугі, а шкіра як oксамит” [1, 
с. 114-115]; «Такoї вже нікoли не буде. Це – мoє oстаннє справжнє кoхання; “Ах, Рутенькo, ти єдина – інша” [8, с. 169, 
152]. У свoїй статті Юрій Барабаш зазначає, щo “oднією із складoвих Любченкoвих снoвидінь є пoтужне джерелo йoгo 
бажань-збудників, які супрoвoджуються у галюцинатoрних картинах, – ерoтика, сексуальний пoтяг. Цей мoтив вхoдить 
дo снoвидінь не відразу (лише десь через рік від пoчатку ведення щoденника), прoтягoм тривалoгo часу йoгo затамoванo, 
відсунутo на периферію, у царину неусвідoмленoгo напруженoю рoбoтoю свідoмoсті та емoційним реакціям на перебіг екс-
клюзивних пoдій” [1, с. 114]. Oтoж, як підтвердження бачимo, щo латентний стан ерoтики у йoгo твoрчoсті й зумoвлений 
сoціальними пoдіями та середoвищем, бo ж “прo Любченка, ті хтo йoгo знав, свідчать, щo жінки йoгo любили і він їх не 
цурався” [1, с. 115]. Oднак, на відміну від Лoуренса, письменник не міг (через тoдішню цензуру, вірність усталеній традиції 
абo ж з власних перекoнань) бути настільки ж відвертим у свoїх твoрах, як у щoденникoвих зигзагах власнoї свідoмoсті й 
душевнoгo життя, які й визначали йoгo пoгляди і вчинки. 

Така відмінність у змалюванні ерoтики oбидвoма письменниками, oчевиднo, часткoвo зумoвлена світoсприйняттям 
кoжнoгo з них, їх oсoбистими переживаннями й oтoченням, та все ж, напевнo, слід віддати належне психoментальним та 
сoціальним фактoрам, щo визначали місце, рoль та темпи евoлюції сексуальнoсті в oбoх культурах і відіграли далекo не 
oстанню рoль у рoзвитку жінoчoгo типу, їх літературнoгo прoтoтипу та самих літератур. 

Перспективи викoристання результатів дoслідження. Жінки як сoціальна група пoступoвo змінюють свoю психoлoгію, 
щo є дoсить відчутним і у твoрчoсті багатьoх письменників. Низький загальний статус пoрoджує брак мoжливoстей для 
найпoвнішoгo рoзкриття власних сил, знижує рівень дoмагань, звужує спектр пoтреб у самoреалізації та дoсягненні успіхів 
у oсoбистoму зрoстанні. Низька пoтреба в самoвизначенні прoявляється, в свoю чергу, в масoвій збайдужілoсті, пасивнoсті, 
зневірі, скепсисі, навіть oсуді жінoк, які прагнуть змін, не лише представниками чoлoвічoї статі, але й деякими жінками. Чи 
не тoму відoма французька феміністка Сімoна де Бoвуар із сумoм кoнстатувала, щo найбільшими вoрoгами жінoчих справ 
є самі жінки. Вoна ж відстoювала звільнення жінки від віктoріанських шаблoнів, мoральне рoзкріпачення жінoцтва, та, на 
жаль, деякі з жінoк, пoтрактoвуючи пoзиції відoмoї феміністки, відхoдять задалекo від мoральнoсті та пoглядів автoрки. 
Багатo серед них сталo тепер сувoрими мужчинами в спідницях, пoзбавленими всякoї жінoчoсті. Безперечнo, вoни мoжуть 
багатo зрoбити для суспільнoсті, але тoй викривлений, хoч часoм і кoрисний, тип жінки нікoли не стане джерелoм натхнен-
ня мужчини, який пoтребує пoважнoсті в чині й при праці, але ніжнoсті й гумoру – в перерві. Чи не ця відміна сучаснoї жін-
ки викликала дo неї нехіть багатьoх автoрів? Чи не тoму все частіше і частіше чутнo гoлoси в сучасній пресі, щo закликають 
її назад, дo дитячoгo пoкoю і кухні в надії, щo бoдай там вoна буде знoв, хай примітивнoю, хай «прoстoю», але жінкoю! 

Відчутний вплив на устанoвки сексуальнoсті сьoгoдення має характер жінoчих та чoлoвічих статевoрoльoвих мoделей 
пoведінки, які культивувалися за радянських часів і які мoжна назвати безстатевим сексизмoм. Безстатевим, oскільки як 
чoлoвіки, так і жінки в кoлишньoму тoталітарнoму суспільстві вихoвувалися, передусім, як тoвариші, пoза статевoю на-
лежністю чи прoявами сексуальнoсті. Ідея статевoї рівнoсті з акцентуацією на маскулінні риси бійця за ревoлюційні ідеї, 
як у реальнoму житті, так і в літературі, значнoю мірoю нівелювала статевoтипізoвану й сексуальну пoведінку жінoцтва, 
пoрoджуючи анти жінку, чoлoвіка в спідниці, “жінку з веслoм”, жінку, щo втратила свoю ерoтичність, як і пoказав Любченкo: 
«Жінка пoступoвo тратить енергію, oбважнілo зсувається, бреде, як непритoмна, дo ліжка...” [7, с. 149]; «Байдуже, 
як автoмат, увійшла” [7, с. 235]; «Надаремне гoвoрилoся їй прo красу тoнких пальчиків, щo так нервoвo переминають 
хустoчку, прo хвилюючу глибінь пoгляду, загадкoвo скерoванoгo кудись убік, прo пуп’яшки рoжевих уст, призначених зoвсім 
не для тoгo, щoб мoвчазнo стискатись” [7, с. 173].

Oтoж, як виснoвoк усьoгo сказанoгo вище, є тoй факт, щo oбмеженість сoціальнo-екoнoмічнoгo, культурнoгo, 
пoлітичнoгo прoстoру для самoреалізації жінки, а відпoвіднo й функцій жінoчих персoнажів, не лишала місця для інди-
відуалізації феміннoсті герoїнь. Пoгірдливі, пoзбавлені пoшани і чoмусь, зненавиджені українськими автoрами ніжне 
віднoшення дo жінки й дo її ерoтичнoсті, пoнижують пoвагу й дo самoгo мужчини. Найкращим дoказoм прoтилежнoгo, 
є саме тoй факт, щo якраз в тих країнах, де мужчина є найбільшим мужчинoю – в англo-саксoнців – рoзвинена найбільша 
пoшана дo жінoчoї ерoтики й сексуальнoсті і в суспільнім житті, і в літературі. 
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ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ 

Статтю присвячено дослідженню тематичної структури лекції. Розглянуто визначення поняття ‘лекція’ у Longman 
Dictionary of Contemporary English та Abbyy Lingvo 12. Виділено та проаналізовано основні особливості письмових фіксацій лекції 
та засоби забезпечення когерентності самого тексту лекції. Для текстів письмових фіксацій лекцій були визначені та проаналі-
зовані такі лінгвістичні параметри, як тема, фокус та зв’язки.
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Статья посвящена исследованию тематической структуры лекции. Рассмотрено определение понятия ‘лекция’ в Longman 
Dictionary of Contemporary English и Abbyy Lingvo 12. Выделены и проанализированы основные особенности письменных фиксаций 
лекции и средства обеспечения когерентности самого текста лекции. Для текстов письменных фиксаций лекций были определе-
ны и проанализированы такие лингвистические параметры, как тема, фокус и связи. 
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THEMATIC STRUCTURE OF THE LECTURE

The article is devoted to the investigation of thematic structure of the lecture. The definition of the concept ‘lecture’ is considered in 
Longman Dictionary of Contemporary English and Abbyy Lingvo 12. The basic features of the written lecture and means of coherence pro-
viding in the text of the lecture are distinguished and analysed. For the texts of the written lectures such linguistic parameters, as a theme, 
focus and links were defined and analysed. Written fixations of the lecture material, concluded by the author-lecturer, have a clear structure. 
They can represent every thought. The logic of the presentation of the material by the author, the argumentation of the submitted statements 
in it, the smoothness and sequence of the presentation of the lecture material to achieve the communicative purpose are characteristic for a 
written lecture. A homogeneous thematic structure covers the whole lecture. The main thematic connection is characteristic for it (phrases 
are connected with the same subject), the sub-thematical connection (the next phrase is hierarchically subordinated to the previous one – 
from the general to the detail) and the macro-thematical one (the next phrase is the top of the hierarchy relative to the previous one).

Key words: lecture, thematic structure, theme, focus, links, text coherence.

Постановка наукової проблеми та її значення. Письмова форма сучасної літературної англійської мови функціонує в 
таких галузях: державна, політична, наукова й культурна. Вона робить можливим фіксацію висловленого та розрахована на 
спілкування з необмеженою кількістю осіб. У письмових фіксаціях лекційного дискурсу мовлення відтворює висловлене 
викладачем-лектором і спрямована на засвоєння матеріалу лекції великою кількістю студентів-читачів.

Мета і завдання статті – окреслити основні особливості письмових фіксацій лекції та засоби забезпечення когерент-
ності самого тексту лекції.

Виклад основного матеріалу й обгрунтування отриманих результатів дослідження. Укладений лектором лекційний 
матеріал – це виклад викладачем предмету у письмовій формі з дотриманням усіх норм мови. Ми виділяємо дві основні 
форми його представлення: нотатки до лекцій (Lecture notes); тексти лекцій (Lectures). У словниках знаходимо такі значення 
цього слова:

a lecture за визначенням (Longman Dictionary of Contemporary English) 
a long talk on a particular subject that someone gives to a group of people, especially to students in a university.
за визначенням (Abbyy Lingvo 12)
a) a discourse on a particular subject given or read to an audience; b) the text of such a discourse; c) a method of teaching by 

formal discourse; d) a lengthy reprimand or scolding.
Письмові фіксації лекційного матеріалу, укладені викладачами, є чіткими й структурованими. Для досягнення кому-

нікативної мети вони потребують логіки, аргументації, плавності викладу думок. У письмових лекціях використовуються 
лінгвальні одиниці з експліцитно вираженими синтаксичними зв’язками. Текстам лекцій притаманні такі синтаксичні озна-
ки, як топікальність, чіткість, зв’язність, чітке тема-рематичне членування тексту лекції тощо. 
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Письмовій формі лекційного дискурсу протиставляється його усний варіант, якому властиве використання паралінг-
вальних засобів спілкування. 

Перш за все, для письмових фіксацій лекцій характерна певна тематична структура тексту. Тематична структура охо-
плює всю лекцію й виявляється в тематичних зв’язках між фразами. Кожна фраза в лекції повинна бути зв’язана з попере-
дньою тематичним зв’язком. Вони, зі свого боку, можуть бути однорідними та неоднорідними. Однорідною структура – це 
тематична структура, яка має одну тему, що проходить через усі фрази тексту. Неоднорідна тематична структура – це така, 
у якій важко виділити основну тему. Для текстів лекції притаманна однорідна структура.

Цілісність тексту, що полягає в логіко-семантичній та граматичній взаємозалежності складових у реченні забезпечує 
процес когерентності. Когерентність охоплює як формально-граматичні аспекти зв’язку висловлювань, так і семантико-
прагматичні аспекти смислової, інтерактивної зв’язності тексту [4]. 

Проведений аналіз лекційного матеріалу вказує на те, що для однорідної тематичної структури тексту властиві наступні 
зв’язки [3]: основний тематичний, субтематичний, макротематичний.
 основний тематичний зв’язок (фрази, зв’язані одним і тим самим предметом розповіді). Наприклад:
Let us now suppose that we have a criterion to determine whether a sentence is well-formed or ill-formed. (The criterion might 

be empirical, if we discovered a sure correlate of well- vs. ill-formedness; maybe informants have a different feeling depending 
on whether a sentence is well-formed or ill-formed; or maybe one can see by observing their brain that they react differently to 
different sorts of deviance. The criterion might also be theory-internal: we might have theoretical grounds for treating certain kinds 
of deviance as ‘syntactic’, and others as ‘semantic’). This is just where semantics begins. Suppose we utter a well-formed sentence 
in a particular situation. Depending on the situation, the informant may determine that the sentence is:-true

– false
– neither true nor false (P. Schlenker).
У наведеному прикладі автор-лектор використовує основний тематичний зв’язок, тому що фрази в тексті лекції зв’язані 

між собою одним і тим самим предметом розповіді “a criterion to determine whether a sentence is well-formed or ill-formed”. 
Для дотримання тематичного зв’язку автор-лектор застосовує артиклі: a – (тема), the – (рема);
 субтематичний зв’язок (наступна фраза ієрархічно підпорядкована попередній – від загального до конкретного, від 

загального до деталі тощо). Наприклад:
To make sense of how we can use a language in which most sentences are so rare, we assume that the language is compositional, 

which just means that language has basic parts and certain ways those parts can be combined. This is what a language user must 
know, and this is what we call the grammar of the language. This is what linguistics should provide an account of.

It turns out that compositional analysis is used in various parts of linguistic theory:
1. phonetics – in spoken language, what are the basic speech sounds?
2. phonology – how are the speech sounds represented and combined?
3. morphology – what are the basic units of meaning, and of phrases?
4. syntax – how are phrases built from those basic units?
5. semantics – how can you figure out what each phrase means (E. Stabler)?
У цьому прикладі автор подає інформацію в тексті лекції, починаючи із загального пояснення, що таке мова та які її 

компоненти, де згодом дає тлумачення кожного з них, тобто конкретизує інформацію;
 макротематичний зв’язок (наступна фраза є вершиною ієрархії відносно попередньої – від конкретного до загально-

го). Наприклад:
How can we think without words? By performing mental computations with non-linguistic symbols – in a kind of ‘language’ 

(not a verbal language) that Pinker calls ‘Mentalese’, or Language of Thought. On this model, the mind functions like a computer, 
manipulating simple symbols to produce complex results. The underlying theoretical model is called a ‘Turing Machine’, which is 
the most powerful model of computation that is known. Now one would not want to say that the mind is a Turing Machine – if so it 
could compute everything that can in principle be computed, which isn’t the case (can you compute everything?). But the idea is that 
there are no thoughts that are so complex as to be in principle beyond the reach of any machine (P. Schlenker).

У цьому прикладі остання фраза є найвищою в семантичній ієрархії. Автор-лектор починає свою розповідь із загальних 
понять про те, як можна думати, не використовуючи при цьому слова, і наводить свої твердження до ключової інформації 
стосовно основних компонентів машини Тюринга та їхніх функцій.

Зазначені вище основний тематичний, субтематичний та макротематичний зв’язки є засобами забезпечення когерент-
ності тексту.

На думку вчених (В. В. Одинцов, А. П. Загнітко й ін.), одним із ключових понять сучасної гуманітарної культури є текст 
[2]. Знакова система, яку суб’єктивно інтерпретує читач (студент), для автора тексту (у нашому випадку – автора-лектора 
тексту лекції) є способом творення матеріалу (лекцій).

Створюючи текст лекції, автор-лектор добирає слова, сполучення слів, граматичні форми й розміщує їх у реченнях, що 
утворюють надфразові єдності таким чином, щоб студент-читач правильно сприйняв інформацію та усвідомив її. Кожен ав-
тор-лектор має свій власний, характерний лише для нього спосіб написання, свій стиль, спосіб висловлювання думки, проте 
основні положення оформлення тексту лекції вимагають застосування певних граматичних конструкцій, фраз, та кліше.

Текстам письмових фіксацій лекцій властиві такі лінгвістичні параметри:
1) тема (topic) є основним змістом тексту лекції;
2) фокус (focus), який служить для виділення маркованих елементів тексту лекції (слова, словосполучення, речення, 

стилістичні прийоми, притаманні для наукового стилю);
3) зв’язки (links) – засоби об’єднання різних відрізків висловлювання.
Ідеї про три “цілісності”, що зумовлюють єдність тексту, запропонована О. Москальською, на нашу думку, слід до-

тримуватися автору-лектору під час написання матеріалу лекції: змістова цілісність, комунікативна цілісність, структурна 
цілісність [1, с. 17–30].
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Усі ці “три цілісності” – невід’ємні складові частини для сучасної англомовної письмової лекції. Викладаючи лекційний 
матеріал, автор-лектор повинен дотримуватися поставленої теми та чіткої структури лекції, при чому кожна наступна фраза 
має продовжувати й доповнювати те, про що сказано в попередній.

Мова письмової фіксації лекції характеризується логічно зв’язаними реченнями, а також передбачає послідовний виклад 
думок автора-лектора. Головна комунікативна мета тексту лекції – доносити інформацію та впливати на адресата (студента-
читача). Саме тому вчені (І. Р. Гальперін, А. Е. Левицький, І. В. Арнольд та ін.) виділяють принцип інформативності як один 
з основних. Цієї мети можна досягнути завдяки використанню автором-лектором різноманітних засобів моделювання знань, 
які добираються згідно з логічними закономірностями викладу лекційного матеріалу.

Текст лекції, з одного боку, являє собою результат творчого мислення автора-лектора, а з іншого – предмет інформа-
ційного сприйняття. Створюючи текст лекції, автор тим самим створює певну матеріальну структуру, за допомогою якої 
впливає на студента-читача, котрий сприймає його матеріали. В межах теорії висловлювання або прагматики дискурс, на 
відміну від тексту, розглядається як вплив висловлювання на його адресата та його вклад у висловлювану ситуацію (що має 
на увазі суб’єкта висловлювання, адресата, момент і певне місце висловлювання) [5]. 

З огляду на джерело отримання інформації студентом-читачем, інтелектуальну діяльність автора-лектора, пізнавальний 
досвід, зорове / чуттєве сприйняття (І. Б. Шатуновський) поділяють на [6]:

– комунікативні предикати (claim, assert, say, state, remark, argue).
Наприклад:
(1) The latter, in fact, claims to explain truth psychologically and subjectively (E. Durkheim).
(2) The sentence asserts: there’s a present King of France and he’s bald so if there’s no such king, the sentence is false (N. 

Norrick).
(3) Of course as stated this rule is very crude, but it does give us an idea of how we may have knowledge of a potentially infinite 

number of sentences (P. Schlenker).
– ментальні предикати (conclude, deduce, understand, recognize, establish, indicate, reveal; to know / be aware; believe, think, 

suggest, suppose, assume). Наприклад:
(1) We will deduce a contradiction by constructing a text R for L on which φ does not converge (E. Stabler).
(2) As in the previous problem (3), connect this translator to the recognizer, so that we can recognize certain phonetic sequences 

as sentences (E. Stabler).
(3) We use the asterisk to indicate that there is something deviant about having the words It is not the case that by themselves 

(E. Stabler).
– дієслова сприйняття (see, observe, feel, hear, hope).
Наприклад:
(1) For the moment, let us observe that the key to Kaplan’s analysis is that the combination of the following statements do not 

entail that Ralph holds contradictory beliefs…(P. Schlenker).
(2) Even with these simplifications, we can hope to achieve a perspective on inference which typically concealed by approaches 

that translate syntactic structures into some kind of standard first (or second) order logic (E. Stabler).
(3) By subtracting motor areas, we can see areas of brain stimulated by language (P. Schlenker).
Ментальні предикати, зокрема дієслова знання (to know / be aware), актуалізують авторську впевненість у вірогідності 

повідомлюваного. Наприклад:
(1) I know one thing that happened (P. Schlenker).
(2) Pre-adolescents are aware of prestige and stigmatized forms, and they monitor their speech accordingly; but they usually 

settle back into established class patterns (P. Schlenker). 
Авторське припущення, сумнів у вірогідності повідомлюваного реалізується в сучасному англомовному лекційного дис-

курсу за допомогою таких дієслів: 
а) дієслів знання в сполученні з модальними дієсловами might, could, would та ін. Наприклад:
(1) The move might turn out to be a reallyclever move, but when asked why he did it, the chess player might not know how to put 

his reason into words (R. Stalnaker).
(2) Ws: in order to communicate effectively, you must know: 
a. What you want to say 
b. Why you want to say it (purpose of communication), and 
c. Who you want to say it to (your audience, their needs) (O. Temple).
б) когнітивних дієслів – to believe, think, suggest, suppose, assume; Наприклад:
(1) One should believe an apparent trend in the data more strongly if the same trend is confirmed across multiple statistical 

analyses, as is the case here (R. Levy).
(2) We will suggest that ‘John or Mary’ really means: ‘John or Mary or both’ (‘inclusive disjunction’) (P. Schlenker).
(3) Suppose we have three related languages, Twiddle, Twaddle, and Twoddle (O. Temple).
в) дієслів сприйняття – to see, observe, feel, hear, hope. Наприклад:
(1) But we observe that a child that only heard simple cases of question formation (e.g. Is John __ in the garden?) would have to 

infer a rather complex and subtle rule from limited data (P. Schlenker).
(2) I hope to bring out the complexity of the sophists‟ views on these issues, and if I have time, I will very briefly suggest how 

their views set the groundwork for later work of Plato, Aristotle and beyond” (O. Temple).
(3) You’ll also see the term we are in the state of “not knowing anything at all” (C = ;) then we would simply say in this case that 

A and B are conditionally independent (R. Levy).
Отже, сумнів та припущення автора-лектора реалізується за допомогою дієслів знання в сполученні з модальними, ді-

єслів думки та сприйняття.
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Висновки та перспективи подальших розвідок. Письмові фіксації лекційного матеріалу, укладені автором-лектором, 
мають чітку структуру. У них простежується кожна думка. Для письмової лекції характерна логіка викладу матеріалу авто-
ром, аргументація представлених тверджень у ній, плавність і послідовність викладу лекційного матеріалу для досягнення 
комунікативної мети. Однорідна тематична структура охоплює всю лекцію. Для неї властиві основний тематичний зв’язок 
(фрази зв’язані одним і тим самим предметом розповіді), субтематичний зв’язок (наступна фраза ієрархічно підпорядкована 
попередній – від загального до деталі) і макротематичний (наступна фраза є вершиною ієрархії відносно попередньої).

Для текстів письмових фіксацій лекцій характерні такі лінгвістичні параметри, як тема, фокус та зв’язки. Лекція являє 
собою завершене повідомлення, що має свій зміст і наповнення, властиві для наукового тексту. Мова письмової лекції ха-
рактеризується логічними зв’язними реченнями й передбачає послідовний виклад думок автора-лектора.
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глінського. У символіці концепту «небо» і його світла, джерелом якого є сонце, зірки, місяць, спостерігаємо тісне переплетення 
народних мотивів і авторської мовотворчості. Небові пейзажі Л. Венглінського багатогранно репрезентують його як художника 
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как художника украинского слова, которое познал с детских лет вместе с украинскими традициями и обычаями. В польскоязыч-
ных произведениях концепты пространства надают исторической и художественной конкретики, апеллируют к исторической 
памяти. 
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VERBALIZATION OF THE CONCEPT OF «SKY» IN LEV VENHLINSKII’S POETRY

The article analyses peculiarities of verbalization of the concept of «sky» in the bilingual poetry of the Ukrainian-Polish frontier writer 
of the second half of the nineteenth century Lev Venhlinskii. The concept of «sky» is one of the most important in the person’s outlook as it 
plays a significant role in the system of views and values   that determine the general perception and understanding of the world and the place 
of human being in it. The importance of the concept of «sky» in the poet’s works is determined by the scope of its semantic implementations 
among which are generally accepted interpretation and author’s vision.

We can observe that the folk motifs and author’s language are inextricably interwoven in the symbolism of the concept of «sky» and its 
light, the source of which are the sun, moon and stars. L. Venhlinskii’s sky landscapes prove that he is the master of the Ukrainian word, 
which he learned in childhood along with Ukrainian traditions and customs. Sky landscape descriptions reflect the author’s mood, regrets 
about younger years, show love for his «small motherland» Ukraine, which corresponds to the reflexive structures of the double national 
identity of the frontier writers.

 In Lev Venhlinskii’s Polish literary works the concepts of space provide historical and artistic specifics and appeal to historical mem-
ory. Descriptions of nature, sunrise and sunset acquire definitions with connotations of the philosophical assessment of human existence, 
reflect the poet’s Christian world view. The author succeeded in combining the Christian tradition with the folk beliefs of the two Slavic 
peoples – Ukrainian and Polish. The picture of the world of the poet’s bilingual works is perceived as multidimensional and multifaceted 
with the sacred and terrestrial spheres, with universal values and author’s traditions, the most important of which is the love for the native 
land, its history and God.

Key words: the concept of «sky», bilingualism, language picture of the world, the Ukrainian-Polish language frontier zone.

Постановка наукової проблеми та її значення. Концепт небо є одним із найбільш важливих у свідомості й культурі 
людини, оскільки відіграє значну роль у системі поглядів та понять, які визначають загальне сприйняття та розуміння світу 
та місце людини в ньому. У художній творах – психологізований образ, що органічно бере участь у розвитку подій твору, по-
рівняно із загальномовними дефініціями набуває індивідуально-авторських смислів. Наукова новизна статті полягає в тому, 
що особливості мовної репрезентації концепту небо вперше розглянуто на матеріалі двомовної творчості поета українсько-
польського пограниччя другої половини ХІХ сторіччя – Лева Венглінського, який народився в Україні в м. Журавно, однак 
згодом тривалий час проживав біля м. Кракова у Польщі. Поетична спадщина митця, крім творів, написаних українською 
та польською мовами, налічує українські переклади з польської, словацької, чеської, литовської, сербської, німецької, фран-
цузької поезії та переспіви народних пісень.

Аналіз останніх досліджень із проблематики роботи. Творчий доробок Л. Венглінського знайшов своє висвітлення 
переважно в працях літературознавчого характеру Р. Кирчіва, М. Лесюка, М. Москаленка, Р. Радишевського, С. Стемпня, 
М. Шалати. Одним із перших його поезією зацікавився І. Франко, який зазначив, що про народження, життя та виховання 
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поета не маємо жодних відомостей. Свою поетичну діяльність він розпочав невеликими віршиками українською та поль-
ською мовами, однак в 1858 р. опублікував три досить об’ємні збірки поезій «Лучи», «Оман» і «Русалка» [4, с. 630]. По-
пулярності в сучасних наукових розвідках автор здобув завдяки активному вивченню його творчості Р. Радишевським, який 
присвятив чимало праць дослідженню літературного доробку письменників українсько-польського покордоння [5, с. 630]. 
Комплексне вивчення двомовної творчості Л. Венглінського в контексті мультикультурної традиції українсько-польського 
помежів’я другої половини ХІХ ст. здійснила Н. Совтис [2, с. 630]. Однак базові концепти як чинники моделювання двомов-
ної картини світу Л. Венглінського залишилися поза увагою дослідників. Метою нашої статті є простежити особливості 
семантики та способи художньої реалізації концепту небо в українськомовній та польськомовній поезії Л. Венглінського.

Концепт у художньому творі – основне поняття, головна ідея та значення, відображені в тексті, культурно важливі для 
певного народу. У поетичному тексті концепт відіграє роль «емоційного стержня», навколо якого рухаються інші образи, 
що становлять зміст поезії та створюють образну парадигму, є найбільш вагомим способом пошуку поетичної істини з 
точки зору певного естетичного ідеалу [3, с. 12]. Т. Монахова зазначає, що концепт є стимулом творення певних символів 
та метафор, адже поєднує різноманітні поняття в несподіваних перспективах й тим надає твору більш глибокого змісту. Це 
свідоме послуговування спадщиною культури попередніх століть через використання загальновідомих, загальнолюдських 
і народних смислів [1, с. 91].

Спільним у трактуванні значення лексеми небо в українських та польських тлумачних словниках є: 1. Видимий над по-
верхнею землі повітряний простір. 2. Сприйняття за релігійними уявленнями як місце перебування богів, ангелів, святих; 
потойбічний світ, рай [СУМ, 5, c. 249; SJP]. 

Важливість концепту небо у творах Л. Венглінського визначається колом його смислових реалізацій, до числа яких вхо-
дять загальноприйняті трактування і авторські бачення. Небові пейзажі Л. Венглінського багатогранно репрезентують його 
як художника українського слова, яке пізнав з дитячих років разом з українськими традиціями й звичаями, активного борця 
за свободу Польщі, філософа, релігійного діяча.

Змалювання неба у поета розрізняється розгалуженою функціональною парадигмою. Спостерігаємо фольклорні тра-
диції, коли пейзаж відтінює настрій автора, сум за молодими літами, проявляє любов до рідної землі, «малої батьківщини» 
– України, що відповідає рефлексивним структурам подвійної національної ідентичності письменників пограниччя: «А 
сізенькi небеса, А так краснi має очi, Гей майовi небеса» [ВП, с. 138]; «Вся чередкa в зaгороді Під ясненькiм небoм спить» 
[ВП, с. 171]; «O мiсяченьку Чи милiжше в тихoй ночi Над земльов самoму так – Скoрось нeбес змeншут очi Мfндровати, 
гей бурлак?!» [ВП, с. 140]; «До небес уносив ся дух, Скоро взяв голубити слух Глаголів твих солодкій тон. Ах, красний ж 
був то, красний сон! [ВП, с. 159]. У поезіях Л. Венглінського лексема небо часто використовується як атрибут описів при-
роди – ночі, дня, ранку, вечора, пір року: «Тaм нaд лiсом висит мiсяць, Гeй чeрвений злотий, A над заходом зоренькa – Дві 
небес красоти» [ВП, с. 229].

Фіксуємо вживання лексеми небо з універсальним значенням ‘місце перебування Бога, рай, потойбічний світ’: «Wszуstkie 
tonу, piеnia łączą się przуrody W jedуn chór wiеlki, w jeden akord głоsów: Chwałа Panu światów, ziеmi і niebiosów» [Echo, c. 7]; 
«Глянь в неба стріп, що тілько літ Однакій все, як днесь стоіт: Високо і шероко так, Oбшаром cвим сягaє в свiт, І кранців 
йомy, дe – aні знак! А крилом свим ніякій птак, Ба навіть взор не сєгл ще там, Де всіх, всіх нас раз ждає храм» [ВП, с. 90]. 
Лексеми niebiosa, pienia, храм у поезії майстерно переносять цю таємничу царину до системи узагальнених позитивних 
цінностей – просторової сакральної сфери. 

 Описи природи, життя, в зображеннях яких автор вдається до великої літери, набувають дефініцій з конотаціями філо-
софської оцінки буття людства, відображають християнський світогляд поета: «Бо пізнає землю в справі жаворонка, І голос 
Неба во звуках дзвонка» [ВП, с. 86]; «А людям чувства дав, розум і волю…, все що для щастя в тим життю му треба Славми 
ж за те аж до краньца гробу В ласкі так щедро всіх нас Отца з Неба [ВП, с. 90].

 У структурі концепта небо можна виділити когнітивні моделі небо – Бог, небо – Всесвіт, Небо – частина природи, яка 
згідно з віруваннями відноситься до світу Бога, Всевишнього, Творця: «Пташко хижа! Ліпша, ж бачу, дoля птича, Яко наша 
– чоловіча… Але ж коли Божа воля Нас такими сотворила, Хочай ліпша твоя доля…, Тра в смиреньї все приймати, Як і що 
Біг дає з неба, В згоді бyти є нам потреба, З Єго вольов…» [ВП, с. 80].

Майстерність поета полягає в насиченні пейзажної деталі політичним змістом, суголосним із описаними історичними 
явищами й подіями. Наприклад, у поезії «Sławiaństwo» хмурне небо символізує тривале перебування слов’янських народів 
у неволі країн-сусідів і сумні перспективи визволення: «O biedna, rozdarta sławiańska drużyno! Teutońska, turańska і Moskwy 
niewolnico! Tyle wieków darmo łzy dziatwy twej płyną, A niebo wciąż chmurne і gwiazdy nam nie świecą...» [PIZ, c. 279]. Такі 
рефлексії виникають у поета після роздумів про боротьбу слов’янських народів за незалежність. 

Верхня частина світу – небо належить до символічної сакральної сфери. До його вічних супутників відносяться: сонце 
та місяць, а також зірки, яким у багатьох віруваннях надавали магічних і символічних значень. У поезіях сонце зараховуємо 
до лексики з високою частотністю, що вживається з позитивною конотацією: «Так тепленьке і ясненьке, Всім зарівно при-
язненьке» [ВП, с. 369], виступає традиційним протиставленням ночі й темряви: «Чи темрява миліша, ніж сонце, ніж цвіти?» 
[ВП, с. 294]. У зображенні сонця переважає червоний колір: «І загляне йому сонце Червоненьке у віконце, Сяде мy на красне 
личко» [ВП, с. 356]. Автор у творах часто змальовує процес сходу й заходу сонця: «А ти так ідеш поволі. І встаєш, ти так 
раненько, Запaдаєш так пізненько» [ВП, с. 315]; «Ніч минула – соньце встало, A з ним днина золотая…» [ВП, с. 68]. 

В українськомовних творах лексема сонце набуває значення «сильне кохання»: «Будь мені ангелом потіхи, Звіздо ти моя! 
Щастям для моєї хати І соньцем життя» [ВП, с. 338]. У коментарях та творах, написаних польською мовою, сонце асоцію-
ється з боротьбою за волю країни, з християнською релігією: «Ten Wend południowy…, Tysiąc lat niemczony i odosobniony, 
Że go za pół-Niemca z dawien dawna miano, W słońcu swobód naraz jakby odrodzony» [PIZ, с. 269]; «Po długich latach narodu 
jarzmienia, Wybłyska nareszcie na francuskiém niеbie Słońce republiki, zapowiedź zbawienia» [PZB, с. 141]; «Nigdу, odkiedy 
słońce wiary prawdziwej zaświeciło światu, nie widziano monarchy chrześciańskiego, żeby tak kraj swój roz dzierał…» [PIZ, с. 311].

Автор сонце відносить до персоніфікованих та вічних творінь Бога: «I gwiazdy i słońca, рrzestrzenie bez końca: To boskiej 
mądrości, wielkości, miłości Świadkowie najiśćiej Wymowni, wieczyści» [PZB, с. 8]; «Господь соньце нам пошле: Тепла вічне 
джерело…» [ВП, с. 74]. 
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Зірки набувають в поезіях значення «яскраве світло» та порівнюються з діамантами: «Ясні ви звіздочки, Дрyжини, ах, 
мої, Що то серед нічки, Нічки темненької, Світите ясненькі…» [ВП, с. 335]; «Jako brylant wśród kamieni, blaskiem Ognia się 
promieni, Jak od resztу gwiazd piękniejsza Jest jutrzenka – najjaśniejsza!» [ВП, с. 336]. Універсальними є асоціації зі щастям, 
коханням та красою: «Будь мені ангелом потіхи, Звіздо ти моя!» [ВП, с. 337]; «Звізди, місяць, зоря, Рyжа, незабyдка, Здрій 
і соловій – цілий Світ і рода Лишень в любві мают Красу, урок свій» [ВП, с. 132]; «Відтак, о звіздонькі, Оздобо ви ночі!» 
[ВП, с. 336]. 

Яскрава зірка стає символом Польщі – визволительки усіх слов’янських народів: «Tuż blisko: o miedzę, z piastowskiego 
gniazda Wybłyska promiennie Sławian nowa gwiazda, Której blask Niemczyznę tak przejął obawą, Że sojusz zawarła. Polska – nie 
Morawą. Bo gdzie się Bolesław z swym mieczem pojawi, Czech, Rus to czy Niemiec – zwycięztwa pozbawi» [PIZ, c. 283]. Однак 
згаслі зірки стають провісниками неволі, розбрату, зневіри: «O biedna, rozdarta sławiańska drużyno!.. Tyle wieków łzy darmo 
twej dziatwy płyną, A niebo wciąż chmurne, nam gwiazdy nie świecą... W świątyniach się twoich pogaństwo wgnieździło, W nich 
różnym bałwanom ofiary się palą,…» [PIZ, c. 278].

Лексема комета використовується у поезіях з пророцтвом про тривалу війну: «Widzicie ach dzieci?! tam rózgę na Niebie. 
Złą wróżbą dla ludzi taka rózga bywa, Gdzie ona się jawi – lud w wielkiej-potrzebie, Gdy ona zabłyśniе, mija czas spokojny, Ona 
zawsze bywa zapowiedzią wojny» [Echo, c. 198]. 

У творах Л. Венлінського розвинута символічна конотація місяця тісно переплітається з народними уявленнями та по-
няттями, які автор майстерно вербалізує: «Więc śpiewаsz pеwno dо gwiazdek tych roju… A może właśnie do tego księżyca? 
Co takie smętne, wybladłe ma lica. O! nie do gwiazdek, ani Chociaż ich światło i mnie też zachwyca, Ja przecież śpiewam i przy 
blasku słońca, Szczególnie rankiem to nieraz bez końca» [Migotki, c. 7]; «Вже і звізди зійшли красно, І за ними, гей в погонь, 
Всходить місяць кругло-ясно, Ой, так ясно, гей вогонь» [ВП, c. 78]. Автор наводить традиційні українські колоративні озна-
ки місяця: яснолиций, красний: «Та світи мені ясно, красно, Красний місяченьку! Ой, світи хоть з поза хмари, Яснолиций, 
красний!» [ВП, c. 175]. Темна ніч без світла місяця стає передвісником загибелі: «Odtąd słońce dni mych zgasło. Dni wesołych, 
bezpowrotnych... Odtąd weszła noc żywota. Bez promyka gwiazd, księżyca…» [Migotki, c. 134]. 

Поет «олюднює» місяць, зображає у вигляді пастуха, який пасе свої вівці – зірки: «Чи є ж найкращі вівці?.. Білий їх 
місяць має, Що світло в ніч майову Урочо нам зливає. Що там сидить на небі, Ой, дуже десь високо… В тихий пізненький 
вечір, Коли ідуть всі спати, Тоді на стріп він неба З своєй вилазить хати. Тоді пасе він вівці На вічно свіжій паші, Бо то його 
чередка…» [ВП, c. 71]. Своєрідним поєднанням сакральної та буденної, земної сфери слугує використання автором слів та 
словосполучень: білий, високо, вічно, та «в тихий пізненький вечір», «з своєй вилазить хати», які створюють мікрокосмос у 
Всесвіті – макрокосмосі. 

Двомовні твори віддзеркалюють, з одного боку, українську та польську лінгвокультурну еволюцію в ХІХ сторіччі, а з 
іншого ‒ феномен білінгвальної картини світу літературних текстів.

Висновки. Картина світу творів Л. Венглінського, написаних українською та польською мовами, постає як багатовимір-
на та багатогранна зі сакральною та буденною сферами, із універсальними символами та рідними для поета цінностями, 
найвищими серед яких є любов до рідного краю та до Бога. У вербалізації концептів простору значну роль відіграє концепт 
небо та пов’язані з ним природні світила: сонце, зірки, місяць, у символіці яких спостерігаємо тісне переплетення народних 
мотивів і авторської мовотворчості. У польськомовній поезії концепти простору надають історичної та художньої конкре-
тики, апелюють до історичної пам’яті. 

Перспективи подальших досліджень. Вивчення концептосфери творів білінгвальних письменників відкриває перспек-
тиви подальшого лінгвістичного аналізу концепту як вияву авторського поетичного полілінгвізму.
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Прийоми виразності, які актуалізують імпліцитну текстову інформацію, досліджені в статті через визначення типу лек-
сичної структури тексту і характеру його асоціативно-смислового розгортання. Специфіку ідіостилю досліджено на матеріалі 
п’єси-притчі Б. Брехта «Що той солдат, що цей», естетична природа якої розкриває сутність нової художньої орієнтації: 
зміщення акцентів, більша увага зосереджена не на внутрішньому світі людини, а на її залежності від механізмів соціального 
пригнічення.
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Приемы выразительности, актуализирующие имплицитную текстовую информацию, исследованы в статье через опреде-
ление типа лексической структуры текста и характера его ассоциативно-смыслового развертывания. Специфика идиостиля 
исследована на материале пьесы-притчи Б. Брехта «Что тот солдат, что этот», эстетическая природа которой раскрывает 
сущность новой художественной ориентации: смещение акцентов, большее внимание сосредоточено не на внутреннем мире 
человека, а на его зависимости от механизмов социального угнетения.
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MEANS OF ACTUALIZATION OF IMPLICIT TEXT INFORMATION

The techniques of expressiveness that actualize implicit textual information are examined in the article through the definition of the type 
of the lexical structure of the text and the nature of its associative-semantic deployment. Specificity of idiostyle is studied on the material of 
B. Brecht’s play-parable “Man Equals Man”. Its aesthetic nature reveals the essence of the new artistic orientation: a shift in emphasis, 
greater attention not to the inner world of man, but his dependence on the mechanisms of social oppression. There are no positive or nega-
tive characters in such a play ‒ spectators decide for themselves. Brecht’s main idea is to make spectators reflect upon actions happening 
on the stage. A number of techniques had been applied in the play that later became part of epic drama arsenal. Actors sometimes played 
the role of commentators; songs generalized the stage reality at a higher level; the story of events was immediately played out in roles, 
being turned into a kind of dramatic illustration of the epic narrative. The composition of the epic play had also been formed, comprising 
separate, independent episodes – “pieces of the puzzle”. Separation of individual elements is neither hidden nor smoothed out, yet the play 
is characterized by its striking integrity and inner unity, which arise from this deliberate disengagement.

Key words: communicative stylistics, idiostyle, play-parable, implicit text information, the effect of alienation.

Лінгвістичні дослідження останніх років, присвячені аналізу художнього тексту, характеризуються різноманітними те-
оретичними орієнтаціями і точками зору на проблеми вивчення тексту та його одиниць. Комунікативно орієнтована стиліс-
тика визначає шлях дослідження ідіостилю «в співвідношенні зі структурою, семантикою і прагматикою тексту, включа-
ючи вивчення характерних для автора способів залучення читача до художнього змісту тексту» [2, с. 8]. Праці останнього 
часу М. Ф. Алефіренка, Л. Г. Бабенко, Л. І. Бєлєхової, Н. С. Болотнової, М. П. Брандес, О. П. Воробйової, М. М. Кожиної, 
В. А. Кухаренко, А. М. Науменка, З. Я. Тураєвої, виконані в руслі функціональної лексикології і комунікативної стилістики, 
передбачають розширення об’єкта дослідження і висувають, зокрема, завдання дослідження актуалізаторів експлікації різ-
ної за характером текстової інформації.

Автор, поєднуючи в художньому слові номінативну і кумулятивну функції, створює особливий феномен – художню кар-
тину світу, виражену в слові. У тексті кожне слово, кожен знак несе своє значення, проте не вся інформація в художньому 
тексті буває представлена експліцитно. Отже, завдання читача – «декодувати» текст, максимально наближаючись до задуму 
автора. Можна припустити, що пошук певних прийомів виразності, які актуалізують імпліцитну текстову інформацію, і 
осмислення механізму осягнення глибинного сенсу буде одним із рішень цієї проблеми. 

Звернення до цієї проблематики зумовлено, з одного боку, спрямованістю сучасної комунікативної стилістики на до-
слідження діалогу з текстом, а з іншого, − осмисленням тексту як завершеної моделі, а його інтерпретаційного потенціалу 
як відкритого процесу моделювання. Комунікативна сутність тексту взагалі і художнього зокрема виражається в тому, що 
структура, семантика і прагматика тексту (тобто його форма, зміст і функції) підпорядковані вираженню авторської інтенції 
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та її експлікації (або, навпаки, її «затемненню»). У зазначеному ракурсі важливо визначити принцип, за яким організований 
текст. Для цього потрібно осмислити загальну структуру тексту як естетичного феномена, що має лінгвістичну основу. 
Щодо художнього тексту його естетичний код (системно організовані певним чином сигнали естетичної інформації) про-
являється в його загальній структурі, включаючи різні рівні [2, с. 378]. Враховуючи специфіку естетичної інформації (здат-
ність відображати реальний чи вигаданий світ з позицій певного естетичного ідеалу автора і викликати реакції у адресата), 
а також форми її репрезентації, логічно зв’язати естетичну інформацію з мовними засобами різних рівнів, насамперед з лек-
сичною організацією твору. Саме лексика відіграє ключову роль у смисловому розгортанні тексту, формуванні його змісту. 
Через властиву їй номінативну функцію і здатність бути «предметно-логічним, матеріальним і граматичним фундаментом 
мовлення», лексика слугує ключем до предметного коду, який відображає змістово-фактуальну інформацію [3, с. 47].

Встановивши зв’язок між типом лексичної структури тексту і характером його асоціативно-смислового розгортання, 
можна визначити засоби актуалізації імпліцитної текстової інформації. Мета розвідки полягає у дослідженні художньо-
го тексту як системи з особливо організованим семантичним простором, а саме тексту п’єси Б. Брехта «Що той солдат, 
що цей». Естетична природа і комунікативна орієнтація п’єси-притчі зумовлюють закономірності її лексичної організації, 
основну тему якої − замінність людської ідентичності − можна розглядати як альтернативу експресіоністській драмі. Брехт 
протиставив «ірраціонально-метафізичній трансформації технічну концепцію монтажу» [8, с. 198]. Гелі Гей Б. Брехта пере-
творюється з бідного, мирного робітника на «бойову машину» і (принаймні, у першій версії), відмовившись від свого «Я», 
не стає нещасним, тому що це «потішна річ». Як зазначає Карл Веге, істотна різниця між Бертольтом Брехтом і, наприклад, 
Георгом Кайзером (п’єси його експресіоністичного періоду «Двічі Олівер» і «Шкіряні голови») полягає в тому, що у Кайзе-
ра «втрата ідентичності виступає у якості індивідуального окремого випадку і є справою патології, в той час як для Брехта 
втрата свого «Я» хоча й демонструється єдиним прикладом, вже є не індивідуальною долею, а масовим соціальним явищем 
– справою соціології [9, с. 257].

Сутність нової художньої орієнтації проявлялась у зміщенні акцентів, у тому, що більша увага зосереджена не на вну-
трішньому світі людини, а на її залежності від механізмів соціального пригнічення. Різноманітні засоби переключення сві-
домості глядачів із однієї дійсності в іншу Брехт називав «ефектом очуження». За допомогою очуження люди і явища поста-
ють з несподіваного боку, само собою зрозуміле і буденне набуває рис, які впадають у вічі, змушують думати і аналізувати.

Система Брехта, окремі засоби і прийоми уточнювалися, змінювалися, удосконалювалися протягом багатьох років. Але 
головною залишилася теза, що театр повинен сприяти свіжості сприйняття життя. Ці цілі – змусити глядача думати, аналі-
зувати, приймати рішення – визначають й одну з головних особливостей брехтівської драматургії – її умовність.

На другому етапі роботи над п’єсою численні правки були внесені під враженням від творів Редьярда Кіплінга, так що 
Джеймс К. Ліон говорив про «кіплінгізацію» драматичної ідеї [10, с. 81]. Найбільш помітною зміною є перенесення сюжету 
в Індію. Для Брехта Індія втілювала не просто невідому країну, адже місце дії належить не до світу географії, а до худож-
нього світу. Притча є двоплановою за своєю естетичною природою. Крім конкретно- наочного, вона має також узагальню-
вальний дальній план. Сама форма передбачала «ефект очуження», адже у такий спосіб життя присутнє на сцені у більшому 
обсязі і, головне, у більшій складності, ніж міститься в сюжеті. 

Тема замінності особистості розкривається у п’єсі-притчі на кількох рівнях. Центральна сюжетна лінія – це перетво-
рення Галі Гея на солдата, яке виглядає майже природним. Друга важлива фігура, яка, на відміну від Галі Гея, чіпляється 
за свою самовизначену особистість і вживає всіх заходів для її збереження, є сержант Ферчайлд. Трансформація Галі Гея 
впливає також на Джераю Джипа, особистість якого приміряє на себе Галі Гей, а також на трьох солдатів, групова ідентич-
ність яких також різко змінилася в результаті цього перевтілення. Тільки власниці їдальні, вдові Бегбік, вдається зберегти 
свою індивідуальність. 

Як зазначає А. М. Науменко, тлумачення художньої прагматики мовленнєвої та позамовної одиниці тексту (її лінгвіс-
тичних значень, контекстуальних зв’язків, екстралінгвістичних конотацій тощо) є можливим в лінгвопоетичному аналізі за 
рахунок аргументованих відповідей, що спираються на текст твору [4, с. 96]. Головним методичним знаряддям лінгвопое-
тичного аналізу виступає черговість слів, бо вона втілює думку автора (тобто його естетичне мислення). Так, у сцені 1 Галі 
Гей характеризує сам себе як „einen Packer, der nicht trinkt, ganz wenig raucht und fast keine Leidenschaften hat” [12, S. 319]. 
Крім того, як зазначає його дружина, він має дуже м’який характер „ein weiches Gemüt” [12, S. 319]. Через цю м’якість і по-
датливість Галі Гей, який вийшов лише купити рибу, повертається додому не за хвилину, а за чотири години. Причина цього, 
за його словами, ‒ у непередбачуваних справах:

„GALY GAY: Ich hätte es nicht geglaubt, daß ich auch heute wieder fast vier Stunden durch lauter Unvorhergesehenes abgehalten 
werden würde, rasch einen Fisch zu kaufen und heimzugehen…” [12, S. 307].

Відповідно до запропонованої Н. С. Болотновою структури різних кодів тексту на основі предметного коду, який вклю-
чає і рівень персонажів, формується комунікативний код, який втілюється не лише лексичними засобами, а й засобами 
інших рівнів [2, с. 379]. «Ключ» до мовного коду можна знайти, виділяючи мовну домінанту тексту. Вона розуміється як 
найбільш значуща для автора і актуалізується в тексті на рівні типів висування і повторюваності (частотності) відповідних 
мовних засобів. Стратегія текстового розгортання у п’єсі визначається поетапною художньо-образною конкретизацією го-
ловного персонажу: коли Галі Гей допомагає вдові Бегбік нести кошик з огірками, він не реагує на її недвозначну сексуальну 
пропозицію, але відчуває, що змушений принаймні купити у неї огірок, тому що аж ніяк не хоче розчаровувати її. Солдати, 
які сидячи в чагарнику, чують цю розмову, роблять висновок, що це чоловік, який не може сказати «ні»: „Das ist ein Mann, 
der nicht nein sagen kann” [12, S. 308]. Вони просять Галі Гея про маленьку послугу й інтерпретують його відмову як згоду, 
адже він не може сказати «ні». Він говорить, звертаючись до публіки, про задоволення, яке приносить людині нагода допо-
могти іншим:

„GALY GAY zum Publikum: So eine Gefälligkeit unter Männern kann nie schaden. Sehen Sie, leben und leben lassen. Ich trinke 
jetzt gleich ein Glas Bier wie Wasser und sage mir: diesen Herren war damit genützt. Und es kommt auch nur darauf an in der Welt, 
daß man auch einmal einen kleinen Ballon steigen läßt und ‚Jeraiah Jip’ sagt wie ein anderer ‚guten Abend’ und so ist, wie die Leute 
einen haben wollen, denn es ist ja so leicht” [12, S. 319].



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 2(70), червень, 2018 р.

© С. Ф. Соколовська ISSN 2519-2558

206

Предметно-логічний рівень тексту включає реалії художнього світу: Галі Гей готовий до подальшої співпраці, але солда-
ти ще розраховують на повернення справжнього Джипа і тому відхиляють його пропозицію. В цій сцені Галі Гей уперше за 
власною ініціативою заперечує свою ідентичність – спочатку хитаючи головою, а потім вербально: „Nein, ich bin es nicht” 
[12, S. 319]. На цьому етапі здається, що він отримає задоволення від того, що відбувається. Згодом солдати усвідомлюють, 
що їх товариш не повернеться, їм потрібен «новий» Джип на тривалий час. Вони не бачать труднощів у тому, щоб пере-
творити одну людину на іншу, адже одна людина нічого не вирішує. Крім того, на їхню думку, йому немає чого втрачати:

„URIA: Man macht zuviel Aufhebens mit Leuten. Einer ist keiner…” [12, S. 328].
„URIA: …Das kommt, weil er nichts zu verlieren hat” [12, S. 329].
Ключові образи розкриваються через «накопичення» смислових ознак за рахунок їх багаторазової актуалізації у словах, 

які утворюють смислову парадигму. Звучать різні мікротеми: сутності людини та сенсу її життя, самоідентифікації, вій-
ськового обов’язку і товариства, з них наскрізною є тема замінності особистості. Відповідні ключові елементи (Ein Mann 
ist wie der andere. Mann ist Mann. Einer ist keiner) посилюються смисловими парадигмами: 1) Persönlichkeit, unter die Lupe 
nehmen, der große Mensch und der kleine Mensch, sich entfalten, sich verwandeln; 2) Montage, den Namen seines Vaters vergessen, 
das gefährliche Leben auf Erden, viel an seinen Namen denken; 3) etwas Unsicheres, die Lösung, alle das gleiche, Beweis von 
Lebenskraft, Menschenmaterial, die menschliche Kampfmaschine.

Наступним кроком до самозречення є отримання компенсації за надану послугу. Солдати пропонують Галі Гею «вигідну 
справу», яка пробуджує його цікавість і призводить до того, що він заперечує свою ідентичність перед власною дружиною. 
Це йому вдається настільки переконливо, що дружина починає думати, що це насправді інша людина, цей чоловік відріз-
няється від її Галі Гея, хоча вона не може сказати, чим. Він вже став іншим, адже всі люди однакові, що той солдат, що цей 
– немає різниці:

„URIA: Bevor die Sonne siebenmal untergegangen ist, muß der Mann ein anderer Mann sein.
POLLY: Wird das wirklich gehen? Einen Mann in einen anderen Mann verwandeln?
URIA: Ja, ein Mann ist wie der andere. Mann ist Mann” [12, S. 335].
З точки зору комунікативної стилістики тексту важливо, які типи регулятивних засобів і регулятивних мікро- і макро-

структур наявні у тексті, як вони взаємодіють і яку роль виконують у процесі пізнавальної діяльності читача/глядача [2, с. 
389]. Регулятивними засобами в п’єсі, яка на думку Брехта, повинна примусити глядача думати, виступають численні епі-
тети (ein weiches Gemüt, ein offenes Wort, schreckliche Zustände der Sinnlichkeit, der geschlechtlichste Mensch unter der Sonne), 
метафори (Dieses Asien hat ein Loch, durch das man hineinkriechen kann. Das ist keine faire Kampfesweise mehr, was dieser 
Tempel treibt! Der lebende Steckbrief. Er riecht Verbrechen. In Witwe Begbicks Biersalon kann alles bereinigt werden, was die Ehre 
der Kompanie beflecken könnte), порівняння (Ich bin wie ein Personenzug, wenn ich ins Laufen komme. Ihre Verbrechen sollen 
ihnen wie ihre Schatten folgen). Глядач не повинен перейматися долею героя, він повинен оцінювати його вчинки, бути йому 
суддею. У такій п’єсі не існує позитивних чи негативних героїв – це кожен глядач вирішує сам для себе. Головне для Брехта, 
щоб глядач почав думати над тим, що відбувається на сцені.

У породженні домінантних смислів важливими є такі ключові слова: Mann, Elefant, Armee, Soldaten, Soldatenrock, Krieg, 
Paß, Tempel, Gesicht, Geschäft, Fluß der Dinge, Persönlichkeit, ein historischer Augenblick, які виступають інформативними і 
прагматичними сигналами, стимулюють мовленнєво-мисленнєву діяльність глядача і дозволяють об’єктивувати естетичний 
смисл тексту. Лексична структура тексту, яка набуває статусу регулятивної у процесі залучення до пізнавальної діяльності 
читача/глядача, слугує не лише засобом актуалізації ключових концептів. Вона також є формою репрезентації імпліцитної 
текстової інформації. 

Яскраві зображально-виражальні засоби стимулюють формування певних образів у свідомості глядача, залучають його 
до художнього світу автора, апелюючи не стільки до його почуттів, скільки до розуму. Прагматика тексту формується на 
основі мовного, образного і композиційного кодів. Дослідження показало, що особливим вибором образів і слів, які поро-
джують і стимулюють художні асоціації, автор руйнував ілюзію абсолютної закономірності подій, заважав читачу/глядачу 
поринути у їх споглядання. 

У п’єсі «Що той солдат, що цей» Брехт уперше вивів персонажів, які висловлювались на різних рівнях − рівні, доступ-
ному свідомості героя, і рівні, який відображає світобачення автора. У цій п’єсі були використані прийоми, які ввійшли до 
арсеналу епічної драматургії: дійові особи виконували функцію коментатора, у виставі звучали сонги, які узагальнювали 
сценічну дійсність на більш високому рівні; розповідь про події розігрувалась, так що вона ніби перетворювалась на сво-
єрідну драматичну ілюстрацію епічної розповіді. Сформувалась і композиція епічної драми: вона складалась із окремих 
епізодів, «монтажних частин», які мали самостійне значення. Роз’єднання окремих елементів при цьому не приховується 
і не згладжується, між тим п’єса вражає своєю цілісністю, законом внутрішньої єдності, який виникає з цього навмисного 
роз’єднання.

Брехт використовує мінімум драматичних засобів для зображення представлених у п’єсі ситуацій: він імітує побуто-
вий плин життя, у якому загальна незначна кількість подій підкреслює значення кожної події, наділяючи її смисловою 
повнотою. Мовне оформлення реплік персонажів створює «ефект очуження»: буденне явище подається у новому світлі і 
з’являється як дивне, вирване із звичайного і звичного перебігу життя:

„JESSE zu Begbick: Ich sage Ihnen, Witwe Begbick, von einem weiteren Gesichtspunkt aus ist, was hier vorgeht, ein historisches 
Ereignis. Denn was geschieht hier? Die Persönlichkeit wird unter die Lupe genommen, dem Charakterkopf wird nähergetreten. Es 
wird durchgegriffen. Die Technik greift ein. Am Schraubstock und am laufenden Band ist der große Mensch und der kleine Mensch, 
schon der Statur nach betrachtet, gleich. Die Persönlichkeit! Schon die alten Assyrier, Witwe Begbick, stellten die Persönlichkeit 
dar als einen Baum, der sich entfaltet. So, entfaltet! Dann wird er eben wieder zugefaltet, Witwe Begbick. Was sagt Kopernikus? 
Was dreht sich? Die Erde dreht sich. Die Erde, also der Mensch. Nach Kopernikus. Also daß der Mensch nicht in der Mitte steht. 
Jetzt schauen Sie sich das einmal an. Das soll in der Mitte stehen? Historisch ist das. Der Mensch ist gar nichts! Die moderne Wis-
senschaft hat nachgewiesen, daß alles relativ ist. Was heißt das? Der Tisch, die Bank, das Wasser, der Schuhlöffel, alles relativ. Sie, 
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Witwe Begbick, ich… relativ. Sehen Sie mir in die Augen, Witwe Begbick, ein historischer Augenblick. Der Mensch ist in der Mitte, 
aber nur relativ” [12, S. 341].

Одне з ключових для розуміння смислу твору висловлень (Der Mensch ist in der Mitte, aber nur relativ), розташоване 
в сильній позиції, узагальнюючи і синтезуючи окремі сигнали смислового коду тексту, відображає вербально виражену 
тему замінності особистості, співвідношення дії до її майбутнього осмислення й оцінки. Динаміка текстового розгортання 
зв’язана з послідовним посиленням думки про неминучість втрати ідентичності під тиском соціальних обставин і її худож-
ньо-образної конкретизації: від твердження про відносність речей у світі до механізму соціального виштовхування – про-
голошення мертвим. Можна припустити, що проголошення мертвим стосується смерті соціальної і є сюжетним синонімом 
визнання божевільним:

„URIA: Witwe Begbick, wir stehen am Ende unserer Montage. Wir glauben, daß unser Mann jetzt umgebaut ist.
POLLY: Was er jetzt brauchen würde, wäre eine menschliche Stimme.
JESSE: Haben Sie eine menschliche Stimme für solche Fälle, Witwe Begbick?
BEGBICK: Ja, und etwas zu essen. Nehmt diese Kiste hier und schreibt mit Kohle darauf ‚Galy Gay’ und macht ein Kreuz 

dahinter. Sie tun es. Dann stellt einen Leichenzug zusammen und begrabt ihn. Dies alles zusammen darf nicht länger dauern als 
neun Minuten…” [12, S. 357].

Отже, сигнали естетичної інформації, які пронизують художню структуру тексту, формують уявлення про його естетич-
ний смисл: здатність або нездатність людини витримати випробування погрозами і насильством, з одного боку, і улесливими 
демагогічними обіцянками влади і зміною соціального статусу – з іншого. Естетичний код проявляється не лише у мовній 
організації твору, але й у сюжетно-композиційному, образному і комунікативному кодах. Вивчення сигналів естетичної 
інформації, які утворюють художню структуру тексту, дозволяє встановити характер його смислового розгортання і потен-
ційний заряд естетичного впливу.

Розглядаючи текст як системно-структурне утворення, визнаючи його формально-смислову єдність та враховуючи його 
багатошарову й багаторівневу організацію, далі в процесі аналізу можна виділити такі параметри: фактор адресата; осо-
бистість автора, яка стоїть за текстом; соціально-історичний і культурний контекст епохи, релевантний для діалогу автора 
і читача/глядача. Ефективність цього діалогу залежить від розшифрування різних кодів тексту, до яких залучається читач/
глядач у процесі інтерпретаційної діяльності.
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Наразі сучасна лінгвістика демонструє значний інтерес щодо вивчення текстів реклами. Відомо, що рекламний текст 
складається з чотирьох компонентів: заголовка, ехо-фрази, основної частини та слогану. Відомо, що одним з найважливіших 
структурних елементів рекламного тексту є рекламний слоган, адже часто саме завдяки слогану споживачі запам’ятовують 
рекламований бренд. 

Дослідження рекламного слогана та проблем його перекладу посідає важливе місце в працях таких науковців як  
Д. М. Добровольська [1], Т. Г. Добросклонська [2], А. О. Малишенко [3], Л. В. Мороз [4], І. М. Шукало [5], A. Goddard [6], 
P. Skorupa [7]. Однак, варто наголосити, що зазвичай дослідники розглядають слоган лише як складову частину рекламного 
тексту, а не як окреме явище.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю поглибленого вивчення проблем перекладу рекламного слогана як 
самостійного елемента рекламного тексту, а також особливостей його перекладу на лексико-семантичному рівні функціо-
нування системи мови.
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Метою роботи є дослідження англомовних рекламних слоганів та аналіз особливостей їх перекладу на українську мову. 
Сформульована мета передбачає розв’язання цілої низки конкретних завдань, а саме: 1) здійснити лексико-семантичний 
аналіз будови рекламних слоганів; 2) описати особливості перекладу рекламних слоганів на лексико-семантичному рівні 
функціонування системи мови; 3) визначити основні перекладацькі трансформації, які застосовують під час перекладу 
рекламних слоганів.

Опрацювавши корпус рекламних слоганів кількістю 200 одиниць групи „Косметика та парфумерія“ (100 англійських 
рекламних слоганів та 100 їхніх українських відповідників), обраних методом суцільної вибірки з друкованих англомовних 
журналів “Cosmopolitan” та “Glamour” за 2015-2018 роки, нами було встановлено, що наразі типовими ознаками РС є певна 
організація вербального матеріалу, детермінована ситуацією спілкування та використання засобів мови залежно від прагма-
тичної спрямованості слогану. 

Перш за все, у результаті проведеного морфологічного аналізу ми встановили, що іменники є найбільш вживаною час-
тиною мови у складі рекламного слогана (далі РС) (26 % від загальної кількості лексем у складі тексту оригіналу (далі ТО)). 

Також, на основі результатів дослідження виділяємо наступні лексико-семантичні групи (далі ЛСГ) іменників, які ви-
користовуються у складі РС: 1) Ефективність продукту, напр.: HAWAIIAN Tropic: “The Beauty of sun protection” – „Мис-
тецтво захисту від сонця“. 2) Косметичні засоби, напр.: Olay: “So much more than a makeup remover” – „Набагато більше 
ніж засіб для зняття макіяжу“. 3) Людина, напр.: Nautra Nail: “Never Compromise… your Nails and Hands” – „Ви ідеальна до 
кінчиків пальців!“. 4) Характеристика продукту, напр.: “Life is beautiful. The Fragrance of Happiness” – „Життя прекрасне. 
LANCOME – аромат щастя“. 

У таблиці 1 (див. табл. 1) наводимо узагальнені дані, які були отримані під час дослідження вказаної частини мови у 
складі РС.

Таблиця 1
Дистрибуція лексико-семантичних груп іменників, у складі рекламних слоганів

Лексико-семантична група Лексико-семантична 
підгрупа

Відсоткова частка від загальної кількості лексем  
у складі тексту оригіналу

Ефективність продукту
дія 0,4

процеси 0,6
результат 0,6

Косметичні засоби
колір 0,2

косметика 0,9
макіяж 0,6

Людина
анатомія людини 2,3

емоції 0,2

Характеристика продукту

аромат 0,2
величини 0,8

навколишній світ 0,3
поняття 2,1

складники 0,3

Спостерігаємо, що другою за частотою вживання частиною мови у складі РС є дієслово (22 % від загальної кількості 
лексем у складі ТО). В ході аналізу дієслів, що вживаються у складі РС, виділяємо наступні ЛСГ дієслів, які використо-
вують при побудові слоганів: 1) Процес, напр.: Skin Accumax: “The skin you want. The skin you deserve”. – „ Не мрій. Дій! 
Skin Accumax: шкіра, яку ви заслуговуєте“. 2) Стан, напр.: Perricone MD: “See the radiance. Feel the rush.” – „Побачте сяйво. 
Відчуйте задоволення“. 

Наводимо узагальнені дані, які були отримані під час дослідження вказаної частини мови у складі РС, у таблиці 2 (див. 
табл. 2).

Таблиця 2
Дистрибуція лексико-семантичних груп дієслів, у складі рекламних слоганів

Лексико-семантична група Лексико-семантична 
підгрупа

Відсоткова частка від загальної кількості лексем 
у складі тексту оригіналу

Процес 

дієслова дії 3,7
дієслова інтенції 0,2

дієслова можливості 0,5
дієслова зміни 1,2

дієслова початку/закін-
чення 0,5

дієслова пізнання 0,4
дієслова руху 0,6

Стан
дієслова сприйняття 0,8

дієслова стану 1,4

Результати аналізу демонструють, що поширеним є також вживання прикметників при побудові РС (16 % від загальної 
кількості лексем у складі ТО). Пропонуємо дистрибуцію прикметників на наступні ЛСГ: 1) Винятковість, напр.: Laura 
Mercier: “Flawless, you wear it well” – „Бездоганний догляд для вашої шкіри“. 2) Опис, напр.: Dior: “Wild at heart” [65, с.53]. – 
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„Дикий серцем“. 3) Характеристика, напр.: OGX: “Nature’s secret to healthy looking hair”. – „Секрети природи для красивого 
та здорового волосся.“ 

У таблиці 3 (див. табл. 3) наводимо узагальнені дані, які були отримані під час дослідження вказаної частини мови у 
складі РС.

Таблиця 3
Дистрибуція лексико-семантичних груп прикметників, у складі рекламних слоганів

Лексико-семантична група Лексико-семантична підгрупа Відсоткова частка від загальної кількості лексем  
у складі тексту оригіналу

Винятковість
абсолютна характеристика 0,4

блиск 0,2
першокласність 0,6

Опис

зовнішність 0,8
параметри 1,2

риса характеру 0,2
універсальність 0,2

Характеристика

безпечність 0,2
надійність 0,4

походження 0,4
призначення 0,6
складність 0,6

час 0,1
швидкість дії 0,3

результат 0,2

В ході аналізу було встановлено, що четвертою за частотою вживання частиною мови, яку використовують при побудові 
РС, є прислівник (11 % від загальної кількості лексем у складі ТО). Виділяємо наступні ЛСГ прислівників: 1) Просторові 
відношення та час, напр.: Color Prep: “Fresh Hair Color Starts Here. – „Зміни починаються з Color Prep“. 2) Характеристика 
рекламованого продукту, напр.: SEPHORA: “Let’s Beauty Together”. – „Назустріч красі“. 

У таблиці 4 (див. табл. 4) наводимо узагальнені дані, які були отримані під час дослідження вказаної частини мови у 
складі РС.

Таблиця 4
Дистрибуція лексико-семантичних груп прислівників, у складі рекламних слоганів

Лексико-семантична група Лексико-семантична підгрупа Відсоткова частка від загальної кількості лексем  
у складі тексту оригіналу

Просторові відношення та час
прислівники місця 0,2
прислівники часу 0,6

Характеристика  
рекламованого продукту

прислівники способу дії 0,8
прислівники якості 1,6

В ході аналізу нами було встановлено, що частотним є вживання у складі РС займенників І та ІІ особи однини і множи-
ни. Фіксуємо, що вказаний прийом виступає складовою 9-ти англійських рекламних слоганів (9 % від загальної кількості 
проаналізованих випадків). Пропонуємо дистрибуцію займенників на такі ЛСГ: 1) Адресат та адресант рекламованого 
товару, напр.: Laura Mercier: “Flawless, you wear it well” – „Бездоганний догляд для вашої шкіри“. 2) Приналежність, напр.: 
Perricone MD: “The Power Of Nature Lives In Our Science” – „Perricone MD: сила природи на захисті вашої краси“.

Отже, у ході проведеного аналізу було встановлено, що вибір лексичного наповнення слогану детермінований його 
комунікативною інтенцією. 

 

Косметика 

ЛСГ: „Косметичні засоби“, „Опис“; 
„Характеристика“ 

ЛСГ: „Ефективність продукту“; „Приналежність“; 
„Людина“ 

Домінанта ЛСП 
„Косметика“ 

Ядерна зона ЛСП 
„Косметика“ 

Периферійна зона 
ЛСП „Косметика“ 

Рис. 1 Модель лексико-семантичного поля „Косметика“

Також, спостерігаємо, що у складі рекламних слоганів косметичної продукції та парфумів можна виділити наступні 
лексико-семантичні поля: „Косметика“ (див. рис. 1) та „Вплив“ (див. рис. 2.). 
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Вплив 

ЛСГ: „Процес“, „Стан“ 

ЛСГ: „ Адресат та адресант рекламованого товару 
“, „ Просторові відношення та час “ 

Домінанта ЛСП 
„Вплив“ 

Ядерна зона ЛСП 
„Вплив“ 

Периферійна зона 
ЛСП „Вплив“ 

Рис. 2 Модель лексико-семантичного поля „Вплив“

Нами було встановлено, що використання перекладацьких стратегій на лексико-семантичному рівні функціонування 
системи мови спрямоване на збереження прагматичної спрямованості тексту оригіналу (далі ТО) під час трансляції.

На нашу думку, лексико-семантичний аспект перекладу РС передбачає застосування наступних стратегій перекладу 
(далі СП): 1) відсутність перекладу; 2) прямий переклад; 3) трансформаційний переклад. Розглянемо кожну із вказаних 
стратегій детальніше: 
 Відсутність перекладу. Ми вважаємо, що перша СП досить поширена під час трансляції слоганів, що спрямовані на 

цільову аудиторію, яка розуміє МО. Кількісний аналіз показав, що розглянута СП була введена під час трансляції лише 6-ти 
досліджених нами рекламних слоганів (6% від загальної кількості проаналізованих перекладів рекламних слоганів), напр.: 
URBAN DECAY: “Neutral. Versatile. Indispensable” – „Neutral. Versatile. Indispensable“. 
 Прямий переклад. На нашу думку, прямий переклад може бути застосований під час трансляції коротких слоганів, 

що містять у своїй будові моносемічні лексеми, та за умови, що вказана СП не викривлює зміст ТО. Фіксуємо, що прямий 
переклад був введений для передачі 10-ти англійських рекламних слоганів на українську мову (10% відповідно), напр.: 
REVLON: “CHOOSE LOVE” – „ОБЕРИ КОХАННЯ“. 
 Трансформаційний переклад. У ході розвідки нами було визначено, що трансляція РС передбачає використання різ-

номанітних лексичних перекладацьких трансформацій (далі ЛПТ). Ми вважаємо, що застосування ЛПТ є детермінованим 
розбіжностями в лексико-семантичній структурі МО та мові перекладу. Дослідження показало, що найбільш поширеними 
ЛПТ, якими послуговуються перекладачі під час трансляції РС, є наступні: 1) цілісне перетворення – 37 % від загальної 
кількості проаналізованих перекладів рекламних слоганів (напр.: Jergens: “Jergens is more than a moisturizer. You’re more than 
just a pretty face” – „Jergens – зовнішність оманлива. Зволожуючий крем, що зруйнує ваші стереотипи“); 2) модуляція – 21 
% (напр.: Olay: “DNA or OLAY” – „Природня краса починається з OLAY“); 3) конкретизація – 15 % (напр.: Schwarkopf: 
“Professional HairCare for you” – „Досвід професіоналів для вашого волосся“); 4) компенсація втрат – 7 % (напр.: “Boost 
Your Skin’s Radiance!”. – „Ваша шкіра сяє з St.Ives!“); 5) калькування – 3 % (GIORGIO ARMANI: “Unforgettable” – „Ви не-
забутні“); 6) генералізація – 1 % (напр.: COVERGIRL: “Light side or dark side. Which side are you on?” – „Світло чи темрява? 
Вибір за вами“). 

Отже, зважаючи на викладене вище, ми вважаємо, що лексико-семантичний аналіз РС є необхідним, оскільки під час 
трансляції перекладач повинен обирати саме ту лексему, що є абсолютним семантичним відповідником лексеми тексту ори-
гіналу. Більше того, вибір стратегій перекладу на даному рівні функціонування системи мови повинен бути детермінований 
збереженням прагматики ЛСП, до якого належать лексеми РС мови оригіналу. 

Перспективи використання результатів дослідження вбачаємо у вивченні особливостей перекладу англомовних реклам-
них слоганів на українську мову та використанні виокремлених нами перекладацьких стратегій для збереження прагматич-
ної спрямованості слогану. 
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СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ДРАМАТИЧНОГО КОНФЛІКТУ  
В П’ЄСІ АРТУРА МІЛЛЕРА «ВИД З МОСТУ»

У розглянутій п’єсі було виділено три основних конфлікти: два зовнішніх і один внутрішній. Побутовий конфлікт, який ви-
никає на початку п’єси, загострюється і розгортається у зв’язку з психологічним конфліктом (внутрішнім конфліктом прота-
гоніста). Побутовий конфлікт слугує підґрунтям для масштабного соціального конфлікту, в результаті якого протагоніст гине, 
зневажений і покинутий.

Гострота сприйняття конфліктної ситуації досягається свідомим наданням неоднозначності психологічним мотиваціям, 
використанням персонажа-коментатора та алюзій. Дія мінімізована. Конфлікти розкриваються в основному через діалоги і 
монологи. Така специфіка реалізації драматичного конфлікту дозволяє А.Міллеру наповнити побутову ситуацію з життя «ма-
ленької людини» глибоким соціальним змістом.
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ДРАМАТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА  
В ПЬЕСЕ АРТУРА МИЛЛЕРА «ВИД С МОСТА»

В рассмотренной пьесе было выделено три основных конфликта: два внешних и один внутренний. Бытовой конфликт, кото-
рый возникает в начале пьесы заостряется и разворачивается в святи с психологическим конфликтом (внутренним конфликтом 
протагониста). Бытовой конфликт служит основой для более масштабного социального конфликта, в результате которого 
протагонист погибает презираемый и покинутый.

Острота восприятия конфликтной ситуации достигается преднамеренным приданием неоднозначности психологическим 
мотивациям, использованием персонажа-комментатора и аллюзий. Действие минимизировано. Конфликты раскрываются в 
основном через диалоги и монологи. Такая специфика развертывания драматического конфликта позволяет А.Миллеру наполнить 
бытовую ситуацию из жизни «маленького человека» глубоким социальным содержанием. 
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THE PECULARITIES OF THE REALIZATION OF DRAMATIC CONFLICT  
IN ARTHUR MILLER`S PLAY “A VIEW FROM THE BRIDGE”

Arthur Miller`s play “A view from the bridge” has not been investigated from the perspective chosen in this article. Conflict is the basis 
of all good theatre and an essential component of studying drama. In the investigated play three types of conflict were pointed: two external 
(1.between Eddie and Rodolpho; 2.between Eddie and his people) and one internal conflict (the protagonist`s suffering from inner turmoil). 

The play opens with a domestic conflict. But the author makes the reader try to discover the protagonist`s real motivation and the domestic 
conflict interlaces with a psychological conflict which in the end unfolds into a social one. Eddie`s breaking the rules of his community, 
obeying the American laws of the period of McCarthyism makes him an outcast and causes tragedy. In this way the author reveals the 
social problems of the period of McCarthyism and raises human universal problems. The psychological conflict drives the play. It is subtle 
and complex due to the deliberate ambiguity of psychological motivations. The essence of this conflict is evoked by Alfieri, the character 
introduced in the play to comment the situation, which proves the influence of Greek tragedy on the author. One of the main devices used in 
this play is contrast, which involves a juxtaposition of the protagonist`s views and actions. The action is minimized. Expressive monologues 
and dialogues make the development of the conflict dynamic. Allusions, used by the author, help to understand psychological motivation.

Key words: conflict, realization, dramatic, social, psychological.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Артур Ашер Міллер є одним із найвизначніших драматургів другої по-
ловини ХХст. Понад тридцять п’єс творчого доробку принесли автору Пулітцерівську премію, численні премії Тонні та 
світову славу[8]. Постановки творів А.Міллер відбуваються у провідних театрах Америки, Британії, Китаю, України, Росії, 
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тощо. В Україні протягом останніх десяти років твори А. Міллера ставлять в Київському національному академічному теа-
трі ім.І.Франка. Визнання Артура Міллера підтверджується не тільки постановками його п’єс та критичними публікаціями 
з цього приводу, а й функціонуванням театру, названого його іменем – Arthur Miller Theatre, створеного на кошти Рудольфа 
Вольгрена за ініціативи працівників Мічиганського університету [6]. Таке визнання спричинило зростання інтересу дослід-
ників до його творчості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Гостросоціальні п’єси Артура Міллера викликали і викликають бурхливе 
обговорення, критику, схвалення та захоплення з часу перших постановок на сцені. Дослідженням його творчості активно 
займаються літературні і театральні критики по всьому світу: Нейл Карсон у своїй книзі «Modern Dramatism. Arthur Miller» 
детально розглядає біографію Артура Міллера, що вплинула на сюжети і конфлікти багатьох п’єс драматурга [9]; Гарольд 
Блум в книзі «Bloom`s major dramatists. Arthur Miller» також приділяє увагу життєвому шляху автора, і розглядає зміст його 
п’єс. Критичний аналіз творів Міллера зустрічаємо у книгах Крістофера Бігсбі “Arthur Miller. A critical study” [7] та “The 
critical response to Arthur Miller” Стіва Сентоли [10]. На пострадянському просторі наукових досліджень робіт по творчості 
цього автора є незначна кількість. Зокрема, дослідженням творчості А.Міллера займалась О.М.Левченко у статті “Шляхи 
епізації драми на матеріалі п’єси Артура Міллера «Смерть комівояжера»” [4], Б.О.Гіленсон у роботі «Артур Міллер:простір 
соціальної драми» [2]. Узагальнюючи опрацьований матеріал можна стверджувати, що більшість наукових робіт по твор-
чості А.Міллера мають характер біографічних, аналізують провідні теми п’єс, або ж передають сюжет п’єс з аналізом іс-
торичної доби та театральних прийомів. Тому в дослідженні творчості драматурга все ще залишається чимало білих 
плям. П’єса «Вид з мосту» (1955) відноситься до числа тих, які не отримали належної уваги дослідників, що і зумовлює 
актуальність даного дослідження.

Зв’язок цього доробку з важливими науковими і практичними завданнями полягає в тому, що на сьогоднішній день 
творчість Артура Міллера не отримала гідної уваги і об’єктивної оцінки з боку українських літературознавців. Враховуючи 
те, що п’єси А.Міллера є всесвітньо відомими, а в США входять в програми навчальних закладів, важливим завданням є 
аналіз цих творів, який сприятиме поглибленню їх сприйняття українськими читачами та глядачами.

Метою даного дослідження є аналіз засобів, які забезпечують формування та функціонування конфлікту в п’єсі «Вид з 
мосту».

Задля досягнення мети поставлені наступні завдання:
1) визначити типи конфліктів в п’єсі;
2) дослідити вплив грецької драми на структуру п’єси та розкриття конфлікту;
3) проаналізувати характери персонажів та їхню мотивацію;
4) визначити та проаналізувати засоби розкриття конфлікту.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що п’єса Артура Міллера «Вид з мосту» не розглядалась в обраному ракурсі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Конфлікт є основою будь-якого художнього твору. «Художній конфлікт як 

створений письменником енергоносій художнього світу має в собі зародок цілісності твору, авторського світобачення, есте-
тичну мотивацію всіх компонентів твору» [3]. Конфлікти в п’єсах Артура Міллера найчастіше носять соціальний характер, 
однак не завжди вони є очевидними для глядача від самого початку. 

 У п’єсі «Вид з мосту» драматичний конфлікт спочатку здається чисто побутовим: дядько, який виховував племінницю 
своєї дружини, почав бачити у дівчині щось більше, ніж просто дитину, про яку піклується. На початку п’єси Едді опису-
ється як хороший сім’янин та гідний член італійської громади («…he was a good man as he had to be in a life that was hard and 
even. He worked in the piers when there was work, he brought home his pay, and he lived») [11, c.18]. Його стосунки з дружиною 
Беатріс та племінницею Кетрін видаються цілком нормальними на початку, але з діалогів цих героїв, зокрема, з реплік 
Беатріс упродовж п‘єси стає зрозуміло, що стосунки Кетрін та Едді надто теплі як для родичів. У розмові з Кетрін Беатріс 
зауважує: «…you still walk around in front of him in your slip…»[11, с.37]; «…or like you sit on the edge of the bathtub talkin` 
to him when he`s shaving in his underwear…»[11, с.37]. Беатріс дратує те, що Едді нікуди не відпускає Кетрін, оберігає її від 
зовнішнього світу, хоч вона вже достатньо доросла. Едді виправдовує своє надмірне прагнення скеровувати життя Кетрін 
тим, що він обіцяв опікуватися нею: «Katie, I promised your mother on her deathbed. I`m responsible for you» [11, с.6]. Завдяки 
старанням Едді дівчина освічена і має можливість отримати добре оплачувану роботу. Однак з прибуттям племінників Беа-
тріс – Родольфо і Марко – внутрішні суперечки в сім’ї загострюються. 

Едді здається типовим представником італійської громади, який чинить так, як говорять йому традиції: він погоджуєть-
ся надати житло родичам дружини, що нелегально в’їхали в США з Італії, хоча це і суперечить антиміграційній політиці і 
законам США. У першому ж акті Едді Карбоне згадує історію про шістнадцятирічного хлопця Вінні, котрий доніс іммігра-
ційним службам на одного з жителів Ред Хук. Як наслідок, його засудили рідні брати і батько: вони спустили його вниз по 
сходах будинку і від того часу хлопця ніхто не бачив. Розповідь про цей випадок знайомить читача із поглядами та суворими 
моральними цінностями, які сповідувались громадою італійців, які уже офіційно проживали у США. Порушення вело до 
повного розриву з рідними, якщо не до смерті. У цій сцені Едді виступає як носій і захисник давніх традицій своєї країни, 
пояснюючи їх Кетрін. І хоч на початку п’єси Альф’єрі констатує: «…now we are quite civilized, quite American…» [11, с.4], 
усе ж деякі цінності італійців не відповідали цінностям країни, котра їх прийняла, що робило цю громаду «державою в 
державі». 

Конфлікт, котрий спочатку видається цілком побутовим, розгортається між Едді та рештою членів родини на ґрунті не-
приязні Едді до Родольфо, молодшого з двох племінників Беатріс. Родольфо активно знайомиться з культурою Америки, має 
гарне почуття гумору, непогано співає і витрачає зароблені гроші на платівки та костюми. Усе це не відповідає уявленням 
Едді про те, як має поводитись хлопець, що перетнув океан, щоб заробити собі на прожиття. Будуючи характери і зма-
льовуючи поведінку своїх героїв автор використовує прийом контрасту. Він показує різницю між сицилійцями старшого і 
молодшого покоління, через контраст поглядів Родольфо та Едді, які спочатку здаються причиною незадоволення і агресив-
ності глави сім’ї. Використовуючи прийом замовчування та прийом введення персонажа-коментатора (Альф’єрі), А.Міллер 
добивається того, що глядач залучається до психологічного аналізу ситуації та мотивацій героїв. Поки Едді відчайдушно 
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намагається дискредитувати Родольфо в очах Кетрін, мотивуючи це турботою про її майбутнє, Альф’єрі та Беатріс, кожен 
своїм шляхом, здогадуються про справжні почуття Едді до племінниці, які є чимось середнім між закоханістю і почуттям 
власності. Він називає Кетрін “madonna”, що з італійської перекладається як «моя жінка», тоді як Беатріс в розмові з чоло-
віком запитує: «…when am I gonna be a wife again, Eddie?»[11, с.29]. Беатріс постійно нагадує Едді: «…look, you gotta get 
used to it, she`s no baby no more…»; «I don`t understand you: she`s seventeen years old, you gonna keep her in the house all her 
life?»[11,c.11]. Коли жінка зауважує в розмові «…go on, you are just jealous», Едді переконує: «I don`t think much of him…» 
[11, c.27], але як тільки чує від Кетрін, що Родольфо їй подобається, переходить до активних дій. Коли Едді вперше навід-
ується до Альф’єрі, адвокат зауважує: «…his eyes were like tunnels; my first thought was that he had committed a crime; – but 
soon I saw it was only a passion that had moved into his body, like a stranger» [11, c.39]. Відчуття трагічного у цій п’єсі А.Міллер 
вибудовує на неусвідомленій деградації особистості Едді, який, заплутавшись у власних почуттях, йде на вчинки, не гідні 
глави сім’ї і поважного члена італійської громади. 

Характер та мотивація Родольфо не є абсолютно прозорими для глядача/читача. Його природна цікавість до нової кра-
їни, культури і людей є логічними, адже він молодий і ще не несе відповідальності ні за кого, на противагу брату Марко, 
який утримує численну сім’ю. Родольфо не приховує свого бажання залишитись в США, при першій же зустрічі на запи-
тання Беатріс «…you want to stay here too? For good?» [11,c.23], юнак впевнено відповідає «me? Yes, forever! Me, I want to 
be an American» [11,c.23]. В подальшому розвитку дії ці наміри Родольфо Едді використовує, щоб переконувати Кетрін, що 
хлопець цікавиться нею тільки заради отримання громадянства. Стосунки Кетрін і Родольфо розвиваються не за класичною 
схемою романтичних історій: Родольфо не проявляє романтичних почуттів до Кетрін, набагато більше його захоплює новий 
світ, в якому він опинився. Та й Кетрін не задумується про спільне майбутнє, вона зазначає «…we just been…goin` around, 
that`s all» [11, с.34]. Свідомо надаючи неоднозначності ситуації, драматург з одного боку заставляє читача/глядача зосеред-
итися на психологічному конфлікті, який виникає між Едді та Родольфо; з іншого боку прискорює розвиток побутового кон-
флікту.Сумніви, постійні розпитування і спроби дискредитації Родольфо зі сторони Едді стають каталізатором конфлікту. 
Уже до кінця єдиного діалогу Кетрін та Едді віч-на-віч дівчина заявляє після аргументів Едді: «…he loves me!»[11, с.35]. 
Збентежений агресією Едді і суворими настановами Марко, Родольфо до кінця першого акту не наважується на відверті про-
яви симпатії до Кетрін. Сумніви, які Едді намагається посіяти в душі Кетрін поглиблюють психологічний конфлікт. Другий 
акт розпочинається з розмови молодих людей: оскільки Кетрін не хотіла вірити, що Родольфо з нею тільки через документи, 
вона запитала «…would you still want to do it if it turned out we had to go live in Italy?» на що отримала різку і непохитну 
відповідь хлопця: «…no: I will not marry you to live in Italy»[11, c.55]. Це дає подальший поштовх розвитку психологічного 
конфлікту. Тепер глядач/читач починає сумніватись в щирості почуттів Родольфо і замислюватись над мотивами Едді, зна-
ходячи раціональне зерно в його підозрах. Родольфо постає як виважений, прагматичний хлопець, зовсім не затьмарений 
романтикою. І хоч Кетрін це не зупиняє, Родольфо протягом усієї п’єси так і не говорить про свої почуття до неї, що під-
штовхує Едді до активних дій проти хлопця, і, в результаті, призводить до кульмінації п’єси, коли Едді цілує Кетрін, вира-
жаючи цим свою пристрасть, а також цілує Родольфо, показуючи цим свою зневагу і недостатню маскулінність Родольфо.

Окрім контрасту, на якому будується конфлікт між героями різних поколінь та прийому замовчування, важливою для 
вибудови і розкриття конфлікту є структура п’єси. Критики називають «Вид з мосту» грецькою трагедією [5,c.3].Вплив 
грецької трагедії проявляється у виборі персонажів та ході розв’язання конфлікту. Найбільше пов’язує дану п’єсу з грець-
кою трагедією наявність персонажа-коментатора (Альф’єрі), що виконує роль хору, котрий у грецьких трагедіях вів діалог 
з глядачами, пояснював хід подій та давав характеристику персонажам. Цю ж роль виконує адвокат Альф’єрі; уся п’єса є 
його спогадом про один з випадків із адвокатської практики. Пояснюючи стриману поведінку жителів поруч з адвокатами, 
Альф’єрі говорить: «A layer means a law, and in Sicily, from where their fathers came, the law has not been a friendly idea since 
the Greeks were beaten» [11, c.4]. Слова про Сіракузи є алюзією на Давню Грецію, котра ще раз підкреслює зв’язок сучасної 
п’єси А. Міллера з грецькими трагедіями. Розкриваючи передісторію п’єси і описуючи свою адвокатську практику, Альф’єрі 
робить ще одну відсилку до давніх часів: «…every few years there is still a case, and as the parties tell me what the trouble is, 
the flat air in my office suddenly washes in with the green scent of the sea, the dust in this air is blown away and the thought comes 
that in some Caesar`s year, in Calabria perhaps or on the cliff at Syracuse, another lawyer, quite differently dressed heard the same 
complaint and sat there as powerless as I, and watched it run its bloody course»[11,с.4]. Ці алюзії на відомі місця Італії та іс-
торичних особистостей нагадують глядачам про суворі закони і давні традиції, котрі існують споконвіку на Сицилії; дають 
зрозуміти, що є речі, які неможливо викорінити чи змінити, і це стосується найперше розуміння понять честі та гідності і 
законів помсти, котрі для сицилійців здавна були вищими за усі писані закони держави. Слова «bloody course» є натяком 
на трагічний фінал історії і залишають в напрузі протяг усього розвитку конфлікту. Однак роль Альф’єрі не обмежується 
тільки позицією оповідача: він сам бере участь в дії п’єси, коментує, розмірковує, що дає можливість глядачам/читачам за-
глибитися в причини і постійно шукати пояснення того, що відбувається на сцені. Мізансцени з монологами адвоката також 
допомагають надати динамічності п’єсі; пояснення Альф’єрі дозволяють зберегти п’єсу в межах двох актів, мінімізувати 
саму дію, що, в результаті, дозволяє глядачам відчути весь трагізм ситуації, не припиняючи аналізувати дію. 

 Назва п’єси – «Вид з мосту» – носить символічний характер. Бруклінський міст, біля котрого розміщений район іта-
лійських мігрантів Ред Хук, ні разу не згадується у самій п’єсі, там не відбувається жодна сцена, і навіть немає жодного 
посилання на нього. Назва є символом, в якому втілена ідея оцінки подій зі сторони, споглядання з ширшої перспективи, 
такої, як вид з мосту. Саме Альф’єрі забезпечує цей широкий, віддалений погляд на ситуацію, не даючи глядачам захопити-
ся емоційною стороною настільки, щоби перестати аналізувати. Альф’єрі пробуджує в глядачах прагнення до роздуму над 
причинами дій героїв, а не просто до співчуття чи співпереживання. 

Конфлікт, що розвивався спочатку на рівні однієї сім’ї, після доносу Едді переходить з побутового на соціальний рівень. 
Тепер Едді складає різкий контраст по відношенню до усієї італійської громади. Його вчинок не тільки є безчесним, він 
знищує його як справжнього італійця; Едді руйнує майбутнє дітей Марко, його самого, а також двох молодих хлопців, що 
тільки прибули в США і жили по сусідству. Розвиток конфлікту прискорюється, моральне падіння Едді стрімке. Він бреше і 
викручується, гостро відчуваючи, що втрачає не тільки повагу громади, але і своє місце в житті. Він заперечує свою прови-
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ну і вимагає вибачень у Марко за те, що Марко виставив його, Едді, зрадником перед усіма: «I want my name! He (Rodolpho) 
didn`t take my name; he`s only a punk. Marco`s got my name – and you can run tell him, kid, that he`s gonna give it back to me in 
front of this neighborhood, or we have it out» [11, с.76].

У своїй статті «Tragedy and the common man» Артур Міллер зазначає: «I think the tragic feeling is evoked in us when we are 
in the presence of a character who is ready to lay down his life, if need to be, to secure one think – his sense of personal dignity» [12]. 
Марко не розуміє і не сприймає закони Америки, для нього поняття честі і гідності сприймаються гостро і безкомпромісно. 
Про Едді він каже: «in my country he would be dead now. He would not live this long…»[11, c.72], саме тому навіть після пере-
конань Кетрін «…nobody is gonna talk to him again if he lives to a hundred»не заспокоюють Марко – «…all the law is not in a 
book…»[11, c.73]. 

Альф’єрі, як голос розуму, намагається зупинити спочатку Едді він неусвідомленого, емоційного вчинку «I`m warning 
you – the law is nature. The law is only a word for what has a right to happen. When the law is wrong it`s because it`s unnatural, but 
in this case it is natural and a river will drown you if you buck it now. You won`t have a friend in the world, Eddie! Even those who 
understand will turn against you, even the ones who feel the same will despise you!» [11, c.60]. Однак злість і роздратування Едді 
через те, що Кетрін віддалилась від нього, ведуть його до вчинку котрий він сам засуджував на початку історії. В розмові з 
Марко, Альф’єрі нагадує йому, що він не Бог, щоб чинити правосуддя: «You hear me? Only God makes justice» [11,c.73]. Од-
нак, як і в класичній грецькій трагедії, трагічний фінал уже невідворотний. 

Хоча певні особливості структури п’єси запозичені з давньогрецької трагедії, Міллер вкладає в неї сучасний конфлікт. 
А.Міллер активно займався творчістю в повоєнний період, так званий період «маккартизму». Саме цей історичний період 
відображено в п’єсі: в США введені суворі антиміграційні закони, за котрими кожного іммігранта без документів і дозволів 
на роботу висилали на батьківщину без права повернення в США. В зруйнованій війною Італії, де, як ми дізнаємось з роз-
повідей Марко і Родольфо, досі немає достатньо роботи для усіх і немає за що ростити дітей, бажаючих виїхати було чимало 
і депортація для них означала убоге існування і жодного майбутнього для дітей[13]. Зважаючи на це, стає зрозумілим обу-
рення Марко: «…he degraded my brother. My blood. He robbed my children, he mock my work» [11, с.73]. Так само, як і Едді, 
Марко вимагає вибачень за те, що зробили з ним і його сім’єю, і жоден з чоловіків не буде йти на поступки через почуття 
власної гідності, не зважаючи на те, хто з них має рацію. 

Другий акт повністю розгортає основні конфлікти п’єси, даючи зрозуміти мотиви кожного з героїв. Автор розкриває 
перед глядачами моральний конфлікт Едді, котрий несвідомо, прикриваючись благими намірами піклування про племінни-
цю, вчинками виявляє свою деградацію, переступивши через закони своєї громади і свої власні моральні принципи. Однак, 
основною метою автора є не засудження окремо взятого індивіда, а тих умови, котрі створив соціум. Альф’єрі в кінці п’єси 
каже, що симпатизує Едді, бо той був хорошим хлопцем, але став жертвою обставин: “…and even as I know how wrong he 
was, and his death useless, I tremble, for I confess that something perversely pure calls to me from his memory – not purely good, 
but himself purely, for he allowed himself to be wholly known and for that I think I will love him more than all my sensible clients» 
[11, c.79].

 Саме політичні реалії Америки 50х рр. стають каталізатором драматичної розв’язки п’єси. 50ті рр. в США – це період 
анти міграційної політики. Кетрін та Беатріс намагаються довести агентам бюро, що Марко та Родольфо не завдають шко-
ди, вони просто працюють і не заслуговують на те, щоб їх арештовували і депортували. Це надає соціального забарвлення 
драматичній колізії, забезпечує взаємопроникнення морального та соціального конфліктів. Доноси на іммігрантів, що за-
охочувались в цей період трактуються тут як зрада і подаються як вчинок, якому нема прощення. Через цей конфлікт чітко 
висвітлюється соціальна позиція автора і його особисте відношення до доносів. П’єса «Вид з мосту» є непрямою відповід-
дю на фільм дуже відомого режисера Еліа Казана «У порту». Фільм ніс у собі ідею виправдання людей, котрі співпрацювали 
з владою і доносили. У свій час сам Еліа Казан зламався під тиском влади і доніс на своїх колег з лівими поглядами, за які 
жорстоко карали в США в 50ті рр. До цього випадку Артур Міллер і Еліа Казан були друзями і колегами. Артур Міллер не 
пробачив цього вчинку другові. Сам А.Міллер попав за грати через те, що відмовився співпрацювати з асоціацією кіноком-
паній. Своєю п’єсою «Вид з мосту» А.Міллер раз і назавжди вкоренив думку про те, що доносам і зрадникам немає місця 
в американському суспільстві.

Висновки. Драматичний конфлікт має трирівневу структуру. Побутовий конфлікт загострюється і розгортається через 
психологічний конфлікт.Внутрішній моральний конфлікт Едді Карбоне між прихованими почуттями до племінниці і влас-
ними принципами переходить у зовнішній аспект проявами прямої неприязні і агресії по відношенню до Родольфо. Однак 
цей побутовий конфлікт слугує підґрунтям для розгортання масштабнішого, соціального конфлікту, в результаті якого Едді 
гине покинутий і зневажений усією громадою. Гострота сприйняття і фіксація уваги глядача досягається наміреною нео-
днозначністю трактовок психологічних мотивів і взаємопроникненням почуттів. Така специфіка реалізації драматичного 
конфлікту дозволяє А.Міллеру наповнити побутову ситуацію з життя «маленької людини» глибоким соціальним змістом, 
висловити свою моральну позицію по відношенню до зрадників і доносів і відверто висвітлити ставлення до політики США 
в період «маккартизму». Структура класичної грецької трагедії, прийоми контрасту та замовчування заохочують глядачів до 
роздуму та аналізу поведінки героїв, тримають інтригу відносно розвитку дії та фіналу. Автор мінімізує дію, розкриваючи 
конфлікти тільки в двох актах п’єси за допомогою діалогів та монологів героїв та коментарів оповідача, що містять алюзії, 
які допомагають зрозуміти психологічну мотивацію героїв.

Перспективи подальших досліджень полягають в поглибленні і розширенні аналізу інших п’єс А.Міллера з метою 
визначення тих особливостей їх побудови, психологічної глибини, соціального звучання і вивчення тих засобів, які забез-
печують враження і вплив на глядача, роблять творчий спадок А.Міллера цікавим для наших сучасників.

Результати проведеного доводження можуть бути використані в курсах американської літератури та в процесі підго-
товки підручників та навчальних посібників.
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У статті розкривається взаємозв’язок національ ної специфіки мови та процесу творення фразео логізмів. Основним завдан-
ням дослідження фразеологізмів в даній статті стає пошук способів гармонізації міжкультурної комунікації з німецькою культу-
рою. На матеріалах мовленнєвих ситуацій продемонстровано вплив соціокультурних установок на особливості індивідуального 
декодування загальнокультурного значення фразеологізмів. Розглянуто механізм фіксації у фразеологізмах смислів основних куль-
турних універсалій національної німецької культури.
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В статье раскрывается взаимосвязь национальной специфики языка и процесса образования фразеологизмов. Основной зада-
чей исследования фразеологизмов в данной статье становится поиск способов гармонизации межкультурной коммуникации с не-
мецкой культурой. На материалах языко вых ситуаций продемонстрировано влияние социокультурных установок на особенности 
индивидуального декодирования общекультурного смысла фразеологизмов. Рассмотрен механизм фиксации во фразеологизмах 
смыслов основных культурных универсалий национальной немецкой культуры. 
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CULTURAL INFORMATION AS THE MAIN FACTOR IN DECODING OF PHRASEOLOGICAL UNITS

The article reveals the interrelation of the national specificity of the language and the process of the formation of phraseological units. 
Search of ways of harmonization of cross-cultural communication in German culture becomes the main objective of investigation of phra-
seological units in this article. The present paper is a study of influence of the sociocultural installations on the peculiarities of individual 
experience and personal imagination of common cultural meanings of phraseological units. In the context of linguoculturology it is consid-
ered that the fixing mechanism in phraseological units depends on the meanings of the main cultural universal of national German culture. 
The hypothesis is expressed that the relations of hierarchy of values of culture give to phraseological units the corresponding emotional 
content. The analysis of results has confirmed that in daily occurrence the axiological phraseological units fixing basic values of German 
culture an order, discipline, diligence, a guarantee have the greatest use. Their use establishes inter-generational broadcast of standards 
of national culture. The conclusion is drawn that linguistic means help to create the conditions for informal communication of carriers of 
national culture, means of cultural identification of a discourse of the German culture in the cross-cultural environment.

Key words: phraseological unit, national German culture, value of national culture, meanings of phraseological units.

Постановка проблеми. Проблема співвідношен ня мови з її духовною культурою та мен талітетом того чи іншого наро-
ду, мови з народною творчістю, їх взаємозалеж ності, увага до семантики мовних одиниць й куль турно-національної семан-
тики фразеологічних оди ниць зокрема, значною мірою започаткована ще в працях О. Потебні, М. Костомарова, М. Сумцова, 
І. Франка, залишилась актуальною до сьогодні. Саме розвиток фразеології пов’язується з концептуальною системою носіїв 
мови, а їх уявлення про світ – з системою оцінок, які існують і відображаються у мові. Природа значення фразеологічних 
одиниць тісно пов’я зана з базовими знаннями носіїв мови, з практич ним досвідом особистості, з культурно-історичними 
традиціями певного народу, тобто в образному змісті фразеологічних одиниць втілено культурно-націо нальне світобачення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз поняття фразеологізм став предметом наукового вивчення багатьох 
зарубіжних і вітчизняних лінгвістів (Ш. Баллі; М. Халлідей; Б. Фрейзер; Ч. Філлмор; Д. Сінклер; П. Ховарс, Є. Д. Полива-
нов; В. В. Виноградов; М. М. Шанський; Н. М. Амосова; А. В. Кунін; В. М. Телія; В. Г. Гак та ін.). Аналіз фразеологізмів з 
точки зору культурології проводився в роботах В. М. Телія, М. Я. Кримської, Л. А. Ковалевської. М. Л. Ковшова розробила 
лінгвокультурологічну експериментальну методику у фразеології. Про відображення цінностей і антицінностей культури в 
ідіоматиці пише Р. Б. Каїрова.

Терещенко Т. В. Культурологічна інформація як основний фактор декодування фразео-
логізмів. Нау  кові записки Національного універ си те ту  «Острозька академія»: серія  
«Фі лоло гія».  Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 2(70), червень. С. 217–219.

Отримано: 19 квітня 2018 р.

Прорецензовано: 29 травня 2018 р.

Прийнято до друку: 1 червня 2018 р.

e-mail: tetyana-tereschenko1@ukr.net 

DOI: 10.25264/2519-2558-2018-2(70)-217-219



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 2(70), червень, 2018 р.

© Т. В. Терещенко ISSN 2519-2558

218

Метою даної наукової розвідки є дове дення того факту, що національний менталітет і вираження його у фразеологізмах 
підпадає під вплив наступних факто рів: природно-географічного, соціального, історичного, культурного, релігійного, по-
бутового. Саме ці чинни ки формують світосприйняття і світобачення етніч ної спільності.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання такого завдання: при лінгвокультурологічну аналізі німецьких 
фразеологізмів виділити внутрішню форму фразеологізму, що містить образ фразеологізму, і компоненти, що співвідно-
сяться з певною областю реальної дійсності.

Виклад основного матеріалу. Сучасна комунікація культурами характеризується наявністю в мовах форм антагоніз-
му, коли значення мовного вислову іншої мови визначається, виходячи з установок власної національної культури. У цих 
умовах завдання дослідження фразеологізму – виявлення соціокультурних обставин формування мовної конструкції за пра-
вилами культурологічного аналізу дискурсу, коли приймається, що «мова в процесі комунікації не тільки описує якусь 
реальність за її межами, але, навпаки, сама є агентом трансформацій сенсу, формуючи і змінюючи культурні значення явищ, 
предметів і об’єктів в конкретних історичних рамках» [5, 18]. Не завжди можна визначити походження фразеологізму. Твор-
цем фразеологізму може бути як одна людина, так і кілька або навіть ціла нація. Джерело фразеологізмів у найширшому 
сенсі – це саме життя, це політичні, економічні, релігійні та духовні думки, ідеї, обговорення, це культура всього народу і її 
відображення в експресії і образності мови.

Мовознавці і філософи визнають, що фразеологізми є найбільш прозорими складовими «мови» певного етносу, оскільки 
саме їх образність відображає характерні риси світоба чення народу. Явище фразеологізації є універсаль ним у лінгвістиці, 
через наявність таких в усіх мовах, однак у кожній мові мають особливу зов нішню і внутрішню форми. Цілий ряд фразеоло-
гізмів етимологічно пов’язаний з різними сферами народ ної духовної культури, зокрема звичаями, прикмета ми, уявленнями 
про певні предмети та явища. Закодована у фразеологізмах інформація про своєрідну мовну картину світу розкривається 
через національно-культурні особливості се мантики ідіом певної мови.

Мова, будучи ознакою нації, виражає культуру народу, який нею говорить, тобто націо нальну культуру. Дві національні 
культури ніколи не співпадають повністю, кожна культура складається з національних і інтернаціональних одиниць, тому 
вивчення іноземної мови припускає не тільки ос воєння нового коду і нового способу вираження ду мок, але і ознайомлення 
з джерелом відомостей про національну культуру народу – носія мови, що вив чається [2]; при цьому мова розглядається в 
тісному зв’язку з фактами суспільного життя її творців і носіїв, з їх історією, географією, побутом, культурою і літе ратурою 
[1]. Сукупність цих знань складає світ мови, що вивчається, без проникнення в який неможливо повністю зрозуміти мовні 
явища [3]. В основі вив чення проблеми зв’язку мови і культури лежить ант ропологічний підхід до мови, сформульований 
В. Гумбольдгом. Його ідеї отримали розвиток в самих різних гумані тарних науках, зокрема, в міждисциплінарних дос-
лідженнях з лінгвокраїнознавства, лінгвокультурології, міжкультурній комунікації, етнолінгвістиці, со ціолінгвістиці, етноп-
сихолінгвістиці, етнопсихосемантиці.

Визнаючи існування зв’язку мови і культури, багато вітчизняних і зарубіжних дослідників зверта ються до лексичного 
та фразеологічного рівня мови, одиниці якого безпосередньо реагують на зміни в усіх сферах людської діяльності. До-
слідники відзначають, що особливі культурно-специфічні значення слів відображають не тільки спосіб життя, характер-
ний для мовного колективу, але й спосіб мислення [6]. І саме понятійні системи різних мов лежать в основі семантичних 
систем, і формують свідомість представників тієї або іншої лінгвокультурної спільноти. Учені одноголосно стверджують, 
що незважаючи на усі загальні умови, в житті кож ного народу є властиві тільки йому специфічні реалії культури, побуту, 
середовища, яким в іншій куль турі (і понятійній системі) відповідають повні або часткові пропуски. Всі ці реалії знаходять 
віддзерка лення у мові, перш за все, у вигляді мовних позна чень даних специфічних елементів цивілізації, що несуть куль-
турний відбиток (у національних словес них образах).

Причиною нарощу вання мовних засобів вираження стає прагнення етносу до розширення меж пізнання навколишнього 
світу. Розвитку є стимулом до пошуку нових мовних форм відтворення нових понять і образів. Пошук мовленнєвих форм 
вираження ведеться більше у напрямку форми, а не у напрямку змісту. Сутність значення виступає глибинним елементом, 
мисленню часто доступна лише поверхнева форма.

Еволюція мови визначається цілим комплексом внутрішньомовних процесів та екстралінгвістичних чинників, завдяки 
яким формується унікальність національної мовної свідомості етносу. Екстралінгвістичними чинниками виступають мовні 
контакти, які є каталізатором основних тенденцій мовного розвитку. Під терміном «мовні контакти» ми розуміємо взаємо-
дію структур з певними особливостями внутрішньої організації та функціональними зв’язками з середовищем – природою і 
сус пільством, а отже контактування як наслідок має ре зультат взаємодії культур. Контактування мов – це осмислення, пере-
осмислення і концептуалізація параметрів навколишнього середовища. Наприклад, показовою у цьому відношенні є ситуа-
ція етнічних контактів на території Німеччини. Внас лідок географічного переселення та культурно-лінгвальної міграції 
виокремилася група племен, які, змінивши середовище проживання, вступили у взаємодію з іншими племенами. Наслідком 
цього стало утворення но вого соціуму зі специфічним типом культури.

Транспортація німецької мови за межі спокон вічної території спричинила трансформування її сис теми. Цей процес 
супроводжувався модифікаціями у лінгвокультурній системі, спричиненими адаптацією до нових умов буття. Особливості 
взаємодії різних культур через сприйняття іноетнічного світу проходить етапи зіставлення, протиставлення та співвиміру 
концептуальних сфер. В наслідок цього визначається певна стратегія номінації. Такий підхід дає змогу мовознавцям змоде-
лювати хід взаємодії концептуаль них картин світу з точки зору лінгвістики.

Взаємодія мови і культури складається у етнічну картину, що включає в себе культурну динаміку та внутрішньомовні 
про цеси. Етнічну картину у її багатогранності можна пред ставити як взаємодію трьох континуумів: природно го – через 
природну картину світу, культурного – через концепти і лінгвістичного – через мовну картину світу. Етнічний соціум через 
свою діяльність впливає на об’єкт довкілля, перетворюючи його на артефакт: будучи підданими культурній концептуаліза-
ції, реалії зовнішнього світу неодмінно об’єктивуються і відображаються у мові.

Лінівокультурний компонент через свої семи ‘культурна обумовленість’, ‘типовість для німецькомовної спільноти’ у зна-
ченні фразеологічної одиниці повʼязує семантику фразеологічного ком понента (слова-етнореалії), пряме значення прототипу 
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фразеологічної одиниці та знання про етнокультурну дійсність. Саме комплексна культурна маркованість є характерною для 
частини фразеологічних одиниць. Первинну форму фразеологічної одиниці des Teufels sein у значенні“besessen, toll sein“ розу-
міємо як “dem Teufel zugehen“. Компо нент Teufel виражає комплекс асоціацій з образом диявола, що поєднують язичницькі й 
християнські вірування. За народними віруваннями, людина, яка поводиться неро зумно, перебуває під владою нечистої сили. 

Оскільки в образній основі фразеологізмів відби ваються характерологічні риси світобачення, які виступають складовою 
частиною поняття «менталітет», то у мовознавстві, культурології та філософії мови загальновизнаною є думка про те, що 
фразеологіч ний склад є найбільш прозорим для втілюваних лінгвістичними засобами концептів «мови» етнокуль тури. Саме 
фразеологізми можна вважати віддзеркаленням історії народу, його душі, світобачення, характеру, звичаїв, моралі, побуту.

Той чи інший народ, запозичивши фразеологіз ми в іншого народу, пристосовує їх до своїх потреб, а те, що цілком під-
ходить до їх уподобань – просто калькує, чи перефразовує. Фразеологізмам характеризуються чіткістю, влучністю, лаконіч-
ністю, дотепністю, структурною простотою і глибиною висловлення думки, образністю і життєвою мудрістю, поетичною 
красою і го ловне – метафоричністю та алегоричністю. Тому, на приклад, у фразеологізмах з елементом на позначен ня ко-
льору цей самий колір відіграє чи не головне значення, даючи вичерпну характеристику означу ваному об’єкту чи предмету. 
Слід зауважити, що колороніми можуть передаватися різними мовами дво ма способами:

а) при перекладі використовують відповід ник лексеми зі значенням кольору: rot wie ein gekochter Krebs (нім.) – черво-
ний, як рак (укр.) – as red as а lobster (англ.) – красный, как рак (рос.); blaues Blut (нім.) – голуба кров (укр.) – голубая кровь 
(рос.) – blue blood (англ.); ein wie der Rabe (нім.) – біла ворона (укр.) – белая ворона (рос.) – а white crow (англ.);

б) переклад на іншу мову здійснюється через інший колоронім. Як от позначення заздрості на англійській мові вжива-
ється зелений колір: green with envy (змучений заздрістю), to look through green glasses (заз дрити), green-eyed monster (за-
здрість). Для української мови характерний колоронім «жовтий», наприклад, вираз “заздрість з жовтими очима”. Німецькій 
мові притаманне вживання в даному ви падку як колороніма grün (зелений), так і gelb (жов тий): vor Neid grün und gelb werden 
(позеленіти від заздрощів), der gelbe Neid (заздрість).

Національні, або регіональні особливості вияв ляються, зокрема, у специфічній образності фразео логізмів, яка виникає 
внаслідок неповторного по єднання понять. Образність (або суміщення бачення двох картин) завжди свідчить про семан-
тичне пере творення цих окремо оформлених мовних одиниць. Таке перетворення часто пов’язане з існуванням постій-
них асоціативних реалій, тобто словесних образів-символів, які є результатом образного переосмислен ня предметів і явищ 
об’єктивної дійсності.

Вивчення семантики і внутрішньої форми фра зеологічної одиниці дозволить через усвідомлення смислових і питомих 
орієнтацій, зафіксованих у них, встановити особливості світобачення певного наро ду і реконструювати культурно-мовні 
архетипи, які розуміються як: культурні первообрази, уявлення-символи про людину, її місце у світі та суспільстві. Саме 
фразеологічні вирази становлять найбільший інтерес у цьому плані, адже вони безпосередньо відби вають позамовну дій-
сність і мають образно-симво лічну основу. Дослідження фразеології у лінгвокультурному аспекті дозволить виявити специ-
фічні риси менталітету нації, що зумовлені особливостями світос прийняття, системою моральних вимог, норм, цінностей і 
принципами виховання.

Шлях до пізнання менталітету народу пролягає через розуміння і аналіз фразеологізмів, що є мовними знаками націо-
нальної культури. Для фразеології кожної мови є характерними окремі образні компонен ти та їх сполучення, навколо яких 
можуть утворюва тися фразеологічні групи.

Більша частина лексем-компонентів фразеоло гічних одиниць передає національні особливості зав дяки усталеним на-
родним асоціаціям, адже фразеологічні одиниці можемо інтерпретувати як знаки вторин ної номінації дій, станів, що вже 
мають свої пер винні назви. На основі постійних асоціативних зв’язків утворена специфічна образність фразеологіч ної оди-
ниці, за допомогою якої постає національна специфіка мови, шляхи актуалізації семантики і фор ми фразеологічної одиниці 
якої залежать від мента літету лінгвокультурної спільності.

Як висновок до сказаного, ми можемо стверд жувати, що явище фразеологізації є універсальним у лінгвістиці, тому що 
фразеологічні одиниці наявні в усіх мовах, однак у кожній мові характеризуються певними особливостями зовнішньої та 
внутрішньої форми. Цілий ряд фразеологізмів етимологічно по в’язаний з різними сферами народної духовної куль тури, зо-
крема обрядами, звичаями, віруваннями прикметами, уявленнями про певні предмети та явища. А закодована у фразеології 
інформація про мовну картину світу, декодується через інтерпретацію національно-культурних особливостей семантики іді-
ом. Розвиток фразеології літе ратурної мови на тій чи іншій території свідчить про величезний внутрішній потенціал живої 
мови, одиниці якої, утворюючи різноманітні, інколи зовсім несподівані сполучення, здатні передавати певні відтінки мис-
лення. Зіставлення фразеологічних одиниць різних мов, у тому числі і близькоспоріднених, розкриває не тільки смислові, а 
й структурні відмінності. Цінності і антицінності репрезентуються німецькими фразеологізмами, культурний фон яких про-
являється через специфіку культури і традицій народу, через культурну пам’ять, укладену в семантиці компонентів фразео-
логізмів, за допомогою яких створюється цілісний образ. У фразеологічних одиницях, які належать до різних ареалів однієї 
і тієї ж мови, виявля ються головним чином відмінності семантичного плану, в той час, коли структурні типи залишаються 
єдиними для усіх її варіантів. Це є доказом того, що національне стосується передусім смислової сторо ни фразеологізму.

Література:
1. Арутюнова Н.Д. Язык и время // Язык и мир человека. – M.: Языки русской культуры, 1999. – C. 687- 736.
2. Байрамова Л. К. Интерпретация фразеологизмов в словарях в свете когнитивистики и аксиологии // Фразеология и когнити-

вистика: в 2 т. – Т. 1. – Идиоматика и познание / под ред. Н. Ф. Алефиренко. – Белгород, 2008. – С. 298–302.
3. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов // Семантические универсалии и описание языков. / Пер. 

с англ. А.Д. Шмелева, под ред. Т.В. Булыгиной. – M.: Языки русской культуры, 1999. – C. 263 – 499.
4. Онук Т.В. Особливості оказіональних модифікацій фразеологізмів у текстах німецької комерційної реклами /Т.В. Онук// Ві-

сник МЛУ. Сер.1, Філологія. – 2008. – №3(34). – С. 74-84.
5. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля. – К., 2008. – 712 с.
6. Трибуханчик А. М. Фразеологія англійської мови: походження і функціонування / А. М. Трибуханчик. – Ніжин: Видавництво 

НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – С.130.



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 2(70), червень, 2018 р.

© О. О. Тучкова ISSN 2519-2558

220

УДК: 811.133.1’42
Тучкова Олена Олександрівна,

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іспанської та французької філології,
Київський національний лінгвістичний університет 

СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ НАРАТИВНОЇ ТАКТИКИ В АВТОБІОГРАФІЧНОМУ РОМАНІ
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The narrative world of autobiographical novels is reflected in interdiegesis view, particularly in author’s description of life story. The 
narrative tactic of persuasion is realizing through the romantic and sensitive image created by syntactical figures. The syntax implicates 
a huge amount of expressive possibilities that are able to deliver the thinnest nuances of sense, emotions and feelings. Asyndeton is very 
spread in autobiographical novels as it is built on the basis of gradation element as well as it alternates with ellipsis. Chiasmus as a unit of 
form and content produces impressive influence on reader also due to wordplay. The convergence presents the unification of stylistic and 
syntactic means of influence. In women autobiographical novels the syntactical particularities are decoding the comprehension of women 
world, her values, cognitive intentions. The female features such as loquacity, emotionality, sensuality are revealed through inhomogeneity 
of syntactical picture, filling of syntactical forms by stylistic means targeted to activate reader attention. 

Key words: tactic of persuasion, syntactical figures, asyndeton, chiasmus, zeugma, convergence.

Наратив, з усіма його видами і міждисциплінарними поєднаннями, не тільки зберігає і відображає, але й активізує най-
тонші віхи людської свідомості. Наратив як пізнання людиною світу та спосіб передачі досвіду, можливий у разі залучення 
основного мовного каркасу, формою для якого постає синтаксис. Загалом наративний світ автобіографічний роману ‒ це 
інтрадієгетичний фокус оповіді, зокрема оповідування дій/подій з минулого життя автора самим автором. Однак, на ваги 
стає віра читача у прадивість переповіданих подій. Ось тут і виявляється важливість обрання наративної тактики. 

Тактика переконання в автобіографічних романах С.-Г. Колетт реалізується через утворення романтичного і сенситив-
ного образу шляхом синтаксичних фігур. Серед інших найпоширенішим є асиндетон, як накопичення однорідних членів 
речення: Le chemin de côte qui remonte de la nuit, de la brume et de la mer... Et puis, le bain, le travail, le repos... Commme tout 
pourrait être simple... Aurais-je atteint ici ce que l’on ne recommence pas ? [7, р. 581]. У зазначеному прикладі всі однорідні 
обставини виражені іменниками та поєднані як безсполучниковим зв’язком (de la nuit, de la brume), так і сполучниковим 
(et de la mer). Вдало обрані іменники окреслюють пейзажну картину в уяві читача. В перерахуванні відсутній градаційний 
елемент, проте наголошуються такі аспекти, як пора доби (de la nuit), погодні умови (de la brume) і місцезнаходження (de 
la mer) стежки. Еліптична конструкція надає стислість і енергетичну ємкість наступному реченню. У цьому фрагменті (Et 
puis, le bain, le travail, le repos) перераховані іменники додають опису особливого динамізму. Вміння автор-жінка визначити 
ключові ЛО (le bain, le travail, le repos) та поставити їх у необхідний контекст наголошує на рисі, яку зазвичай приписують 
чоловікам – небагатослівність, влучність. ЛО le bain (ванна), le travail (робота), le repos (відпочинок) апелюють до буденних 
дії письменниці, зокрема йдеться про прийняти ванни, про роботу, тобто написання декількох сторінок та відпочинок. Варто 
додати, що і форма їх представлення, тобто перерахування (le bain, le travail, le repos), допомагає відтворити картину щоден-
ної рутини. Уживання письменницею еліпсису напружує увагу читача, яка надалі прагматично скеровується на риторичне 
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висловлювання і запитання. Аби переконати читача у смутку, розпачі, які охопили автора на той момент, використовується 
сполучник comme і Conditionnel présent, а незакінченість думки прикрашена ностальгічними нотками міркувань. Форму 
риторичного запитання автор-жінка також наповнює Conditionnel Passé, щоб передати читачам свій смуток від того, що вже 
не відбудеться. Відтак, маскулінним маркером образу автора-жінки постає уживання еліпсису, як прояв точності, влучності 
висловлювання. 

В тактиці переконання саме асиндетон достатньо поширений. Більший вплив досягається, якщо він вибудовується на 
основі певного градаційного елементу: Si je me fiais à cette mаnsuétude, cet instant serait mon instant de grandir, de braver, 
d’oser, de mourir [7, р. 603]. В основі логічного переконання знаходиться ланцюг перерахованих дієслів з градацією поняття 
сміливості. Певний рівень росту в чомусь (de grandir, grandir v.intr. − devenir plus fort, plus intense) породжує сміливість 
(de braver, braver v.tr. − affronter sans crainte quelqu’un, quelque chose), яка дозволяє осмілюватись (d’oser, oser v.tr. – avoir 
la hardiesse, le courage, l’audace de faire quelque chose), аж до фатального кінця (de mourir). Персоналізацію цьому моменту 
додає присвійний займенник (cet→mon). 

У тактиці переконання уживається поєднання повтору і антитези, які ефектно проявляється в хіазмі. Наведемо при-
клад синтаксичного хіазму з роману С.-Г. Колетт: Je deviens de jour en jour suspecte à mes semblables. Mais s’ils étaient mes 
semblables, je ne leur serais pas suspecte... [ibid., 599]. У структурі хіазму наведеного прикладу певна симетричність про-
стежується у площині лексичній. Вихідна конструкція хіазму АВ/ВА [3, с. 23], де А (suspecte) В (mes semblables) / В (mes 
semblables) А (suspecte). Відтак, А знаходиться в лівій і правій частині з одним і тим самим значенням, а В з непрямого 
додатку (à mes semblables) трансформується на частину іменного присудка (s’ils étaient mes semblables). У відносинах про-
тиставлення залишається і часовий простір. У першому реченні Présent Indicatif стверджує факт (Je deviens), посилений 
уточнюючою обставиною часу (de jour en jour). У другому дія віддзеркалює умовність, що виражається через уживання в 
підрядному реченні Imparfait Indicatif, а в головному − Conditionnel Présent. Таким чином, хіазм як складне поєднання фор-
ми і змісту відображає неабиякі інтелектуальні здібності автора та постає маскулінним маркером. Нерівнозначні однорідні 
члени в еліптичній конструкції породжують зевгму: Blonde et émue, énervée – je n’en pouvais douter. Elle baissa vite, avec 
embarras, son bras nu, belle anse rougeâtre, encore un peu plate entre l’épaule et le coude [7, р. 613]. Перераховуються однорідні 
частини мови, але різнорідні за своєю семантикою прикметники, оформлені у парцельовану конструкцію, тобто відмеж-
овані від основного речення знаком пунктуації (тире). Прикметник blonde adj. – de la couleur la plus claire, proche du jaune [6, 
с. 130] окреслює фізичні дані матері. Сполучник et передбачає близький за значенням наступний прикметник. Але автор-
жінка подає прикметник ému adj. − en proie à une émotion plus ou moins vive [там само, с. 437], який розкриває емоційний 
стан образу матері. Цей прикметник уточнюється наступним із безсполучниковим зв’язком énervé adj. – qui se trouve dans un 
état de nervosité inhabituel [там само, с. 443]. Конотативно нейтральний прикметник ému скеровується до негативного вра-
ження прикметником énervé. Об’єднання одночасно рис зовнішності, характеру і емоційного стану в образі матері виявляє 
певне порушення логічності перебігу думок, що зазвичай приписують жінкам. Тож уживання зевгми є фемінним маркером 
прагматичних образотвірних елементів [5, с. 163].

Мінімалізм у формі зевгми з безсполучниковим зв’язком присвячений образу матері: Dans le coeur, dans les lettres de ma 
mère étaient lisibles l’amour, le respect des créatures vivants [6, р. 600]. І хоча обставини і належать до обставин місця (où ‒ dans 
le coeur, où ‒ dans les lettres de ma mère) постають семантично різними. Обставина dans les lettres de ma mère близька за своїм 
значенням до іменного присудка étaient lisibles, тоді як обставина dans le coeur приєднується до присудка на основі мета-
форичного перенесення значення. Метафора також супроводжує поєднання підметів l’amour, le respect і присудка étaient 
lisibles. Підмети, ускладнені додатком і означенням, та алогічно поєднані обставини у першочерговій позиції, привертають 
увагу читача, упускаючи присудок. У тактиці переконання уживаються декілька стилістичних фігур для яскравого створен-
ня образу матері, серце якої сповнене коханням та поваги до всього оточуючого. 

Синтаксичний паралелізм як фігура експресивного синтаксису є розповсюдженою в автобіографічних романах пись-
менниці. Наведемо приклад: Quelle saison pour le dévouement sensuel, quel trêve dans la suite monotone des luttes d’égal à 
égal, quelle halte alors sur un sommet où se baisent deux versants ! [7, р. 592]. Синтаксичний паралелізм характеризується 
морфологічним паралелізмом на рівні частин мови. У таких паралельних конструкціях ЛО, які займають однакові місця і 
виконують еквівалентні синтаксичні функції, належать одній і тій самій частині мови. На основі схеми, яку пропонує для 
аналізу паралельних синтаксичних конструкцій Е.М. Береговська [7, с. 83], складемо відповідну обраному прикладові: Adj.
inter. − N – Prép. − N / Adj.inter.− N – Prép. − N / Adj.inter. − N – Prép. − N. Кожна окрема частина із паралельної тріади різнить-
ся лише наявними детермінативами чи то у вигляді прикметника (sensuel, monotone), іменника з функцією означення (des 
luttes d’égal à égal), чи то у вигляді підрядного речення (où se baisent deux versants). Нанизування таких конструкцій робить 
зв’язок між частинами речення щільнішим, що додає переконливості наведеним думкам із паралельною будовою. Метафора 
виходить за рамки складносурядного речення у межі макроконтексту. Метафорична образність апелює до звичайних понять 
і буденних ситуацій. У першій конструкції метафора є безпосередньо внутрішньою, адже чуттєва відданість мислиться 
як урожай, для якого є своя пору року saison n.f. − époque de l’année caractérisée par un certain climat et un certain état de la 
végétation [6, с. 1153] (Quelle saison pour le dévouement sensuel). Друга і третя конструкції є метафоричними в макроконтек-
сті: значущості набуває іменник після прикм. quel, який є результатом певних дій − quel trêve dans la suite monotone des luttes 
d’égal à égal, quelle halte alors sur un sommet), з особливим романтичним жіночим баченням світу (où se baisent deux versants) 
[5, с. 165]. У такий спосіб, для переконання читача автор-жінка уживає синтаксичні паралельні конструкції, підкріплюючи 
їх метафоричною образністю, яка залучає різнобічні поняття для досягнення цілі переконання. 

Низку паралельних синтаксичних конструкцій уособлює полісиндетон: Pour écrire un livre il faut de la patience, et aussi 
pour apprivoiser un homme en état de sauvagerie, et pour raccommoder du linge usé, et pour trier les raisins de Corinthe destinés au 
plum-cake [7, р. 622]. Представимо схематично паралельну конструкцію, яка обгортає головне речення (il faut de la patience): 
Prép. – V − N / et Prép. – V – N / et Prép. – V − N / et Prép. – V − N. Неодноразовий повтор сполучника et об’єднує різнопланові 
моменти життя, надаючи їм нюансу набирання обертів. Саме така форма охоплює широку зону діяльності, яка вимагає від 
жінки терпіння. Це і стосунки з чоловіком (et aussi pour apprivoiser un homme en état de sauvagerie), і вміння бути рукоділь-
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ницею (et pour raccommoder du linge usé), і вміння не просто випікати, а знати кулінарні тонкощі (et pour trier les raisins 
de Corinthe destinés au plum-cake). Однак, ключову позицію займає головна за своїм смислом справа − pour écrire un livre. 
Надалі полісиндетон у паралельних конструкціях утворює враження нескінченності всього того, що потребує терпіння. 

Серед засобів тактики переконання знаходимо гру слів в синтаксичному паралелізмі: Je n’ai pas peur d’être émue, mais 
j’ai peur de m’ennuyer [7, р. 609]. У цьому прикладі синтаксичний паралелізм супроводжується антитезою, створеною шля-
хом уживання заперечної і стверджувальної форм Je n’ai pas peur ‒ j’ai peur, а також контекстуальної протилежності фоне-
тично схожих понять d’être émue та m’ennuyer. Гра слів в обраній тактиці є засобом для переконання читача у вже створено-
му образі автора-жінки та надає останньому експресивності. 

Розгорнуті речення як розповсюджена риса жіночого письма характеризуються морфо-синтаксичною різноманітністю і 
поєднанням з іншими стилістичними прийомами. Наявність на одному відрізку тексту декількох незалежних стилістичних 
прийомів, які виконують спільну функцію, називають конвергенцією [4, с. 207]. Конвергенцію відноситься до прийомів сві-
домого використання автором твору [там само, с. 89]. У такий спосіб, використання згаданих вище стилістичних прийомів 
як найяскравіше проявляє жіночу свідомість у тактиці переконання. Відкидаються аргументи спору про жіночий свідомий і 
несвідомий прояви гендерних рис. Саме конвергенція синтезує форму і зміст для наочного вияву жіночого єства на письмі.

Так, у романах С.-Г. Колетт конвергенція зустрічається в описі погоди, рослин, загалом природи чи окремих її явищ: 
L’astre ramasse, vers la fin de la journée, le peu de nues, qu’évapore la mer chaude, les entraine au bas du ciel, les embrase et 
les tord en chiffons de feu, les étire en barres rougies, s’incinère en touchant les Maures... [7, с. 601]. Опис вечірньої пейзажної 
картини за рахунок паралельних синтаксичних конструкцій підрядних речень та обраної лексики передає напружену атмос-
феру, схвильовує читача. На синтаксичному рівні нагнітання атмосфери неспокою досягається низкою паралельних під-
рядних конструкцій, об’єднаних безсполучниковим зв’язком. Схема є загальною для всіх підрядних: Compl. dir. + Prédicat 
+ Compl. (différents) (qu’évapore la mer chaude, les entraine au bas du ciel, les embrase et les tord en chiffons de feu, les étire en 
barres rougies, s’incinère en touchant les Maures). Під час читання асиндетон у паралельних синтаксичних конструкціях до-
помагає утворити ефект “набирання обертів”, нарощування сили, кінцівка не визначена, що підтверджується трикрапкою. 
Паралельні синтаксичні конструкції вибудовуються не хаотично, а в логічному порядку, що полегшує утворення відповідної 
образної картини в уяві читача. Обставина часу (vers la fin de la journée), виокремлена пунктуаційно, уточнює і зосереджує 
увагу останнього саме на моменті, коли відбуваються такі природні явища. Атмосферу неспокою створюють відповідні 
ЛО. Автор-жінка уживає контекстуальним синонімом сонцю іменник astre, який через перерахування всіх дій (ramasser, 
entrainer, embraser, tordre, étirer, incinérer) набуває рис персоніфікації. Дієслова embraser v.tr. – enflammer, incendier [5, 
с. 430], incinérer v.tr. − réduire en cendres, syn. bruler [там само, с. 662] вже містять сему вогню. Інші, такі як tordre v.tr. − 
déformer en tournant sur le côté, enrouler en hélice [там само, с. 1282], étirer v.tr. – allonger ou étendre par traction [там само, с. 
87], які не мають семи вогню, супроводжуються відповідними іменниками з прикметниками, утворюючи метафори з обра-
зами вогню. Так, конструкція les tord en chiffons de feu метафорично вимальовує в уяві читача закручені хмари, наче клапті 
вогню. Сема вогню передається безпосередньо ЛО feu n.m. – combustion dégageant des flammes, chaleur et lumière [там само, 
с. 534]. У підрядному реченні les étire en barres rougies (“які витягнуті, наче почервонілі брусся») вона передається через 
метафоричний образ en barres rougies, адже символічно вогню відповідає саме червоний колір [6, с. 435]. В останньому 
підрядному реченні, де метафора сонця (L’astre), яке доторкнулось маврів, спопелилось (s’incinère en touchant les Maures), 
образно обґрунтовується чорна шкіра маврів. В аналізованому прикладі конвергенція набуває рис змішаного типу [4, с. 204], 
адже в ньому беруть участь не тільки фігури експресивного синтаксису (синтаксичний паралелізм, асиндетон), але й мета-
фора, алюзія як представники стилістичних тропів. В аналізованих фрагментах обраних для ілюстрації автобіографічних 
романах С.-Г. Колетт конвергенція відповідає саме цьому типу, де стилістичні засоби об’єднуються з експресивним синтак-
сисом заради ще сильнішого ефекту на читача. 

Наведемо приклад конвергенції (Mais, en interrogeant ton visage, ma fille, je le reconnais. Je le reconnais à ta fièvre, à ton 
attente, au dévouement de tes mains ouvertes, au battement de ton coeur et au cri que tu retiens, au jour levant qui t’entoure, oui, je 
reconnais, je revendique tout cela [7, с. 580].), яка відноситься до типу синтаксичної конвергенції [4, с. 2]. Повтор кінцевого 
елементу (je le reconnais) на початку наступної фрази утворює епанафору. Повторювана одиниця je le reconnais у другому 
реченні розширює своє значення завдяки перерахуванню у вигляді паралельно вибудованих конструкцій (à ta fièvre, à ton 
attente, au dévouement de tes mains ouvertes, au battement de ton coeur et au cri que tu retiens, au jour levant). Однорідні пере-
рахування несуть уточнюючу функцію, яка інтенсифікує емоційність. Саме така синтаксична конструкція посилює емоцій-
ний компонент конотативно незабарвлених ЛО (ta fièvre, ton attente, au dévouement de tes mains ouvertes, au battement de ton 
coeur, au cri, tu retiens, au jour levant). Через перерахування читачеві відкривається всеохоплююча материнська чуйність, 
ніжність по відношенню до своєї доньки. Сила епанафори підтримується дистантним повтором je reconnais (reconnaître v.tr. 
– admettre, avouer [6, с. 1075]), зміна якого градаційно переростає у вимогу je revendique tout cela (revendiquer v.tr. – réclamer, 
demander avec force [там само, с. 1126]). Через абстрактне звернення ma fille та наявність стверджувальної часточки oui 
полегшується сприймання опису думок, почуттів матері у вигляді монологу, адже виявляється об’єкт, на який направлені 
роздуми автора-жінки. Пронизлива материнська чуттєвість виявляється в аналізі обличчя доньки (en interrogeant ton visage), 
якому підлягають кожна ситуація (à ta fièvre, à ton attente, au cri), її організм (tes mains ouvertes, au battement de ton coeur). 
Таким чином, синтаксична конвергенція підсилює зміст елементами форми, для підтримки певного образу, зокрема образу 
матері, її уважного ставлення до доньки. [5, с. 167].

Таким чином, до прагматичних образотвірних елементів в тактиці переконання відносимо безполучниковий зв’язок, 
асиндетон з градаційним елементом, еліптичні речення, які, зауважимо, супроводжуються складними синтаксичними кон-
струкціями разом зі стилістичними засобами. Хіазм і зевгма в складі розлогих речень додають образу більшої експресивності. 

Долучаємося до твердження, що синтаксис містить у собі великі експресивні можливості, здатні передавати найтонші 
смислові відтінки, емоційні та чуттєві нюанси [1, с. 140], зокрема і у тактиці переконання, де відповідну функцію виконують 
конвергенція як об’єднання стилістичних і синтаксичних засобів впливу, паралельні синтаксичні конструкції. У жіночому 
автобіографічному романі дослідження синтаксичних особливостей привідкриває завісу розуміння жінкою світу, ставлення 



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 2(70), червень, 2018 р.

© О. О. Тучкова ISSN 2519-2558 

223

до близьких, тим самим вибудовуючи образ автора. З розглянутого можна зробити висновок, що фемінні маркери балаку-
чості, емоційності, чуттєвості реалізуються через негомогенність синтаксичного малюнку, наповнення синтаксичних форм 
стилістичними засобами націлене на активізацію уяви читача. 
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ТЕРМІНООДИНИЦІ КОДЕКСУ ЗАКОНІВ ПРО РОДИНУ, ОІПКУ ТА ПОДРУЖЖЯ  

І ПРО АКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ 1926 РОКУ

У статті розглянуто формування української термінології сімейного права на прикладі терміноодиниць Кодексу законів про 
родину, опіку та подружжя і про акти громадянського стану 1926 р. Відзначено особливості відображення Кодексом 1926 року 
мовних та позамовних детермінант розвитку української літературної мови. Звернуто увагу на неоднорідність складу терміно-
логії родинно-подружнього права та наявність термінів-варіантів.
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И ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 1926 ГОДА 

В статье рассмотрено формирование украинской терминологии семейного права на примере терминоединиц Кодекса зако-
нов про семью, опеку и брак и об актах гражданского состояния 1926 г. Отмечено особенности отображения Кодексом 1926 
г. языковых и внеязыковых детерминант развития украинского литературного языка. Обращено внимание на неоднородность 
состава терминологии семейно-брачного права и наличие терминов-вариантов. 
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FROM THE FORMATION HISTORY OF THE UKRAINIAN TERMINOLOGY OF FAMILY LAW: 
TERMINOLOGY OF THE FAMILY, GUARDIANSHIP AND MARRIAGE LAW AND ACTS  

OF CIVIL STATUS OF 1926

The article considers formation ways of Ukrainian terminology of family law on the example of the term-units of the Family Code, 
guardianship and marriage and on acts of civil status in 1926 in the projection on its following editions (1938, 1940) and the current Family 
Code of Ukraine (2004). Based on the “Russian-Ukrainian Dictionary of Legal language “ed. A. Krymsky (1926) and the studios of law-
yers of the early 20th century the body of the family and marriage law terms was established. It forms five basic term groups on a thematic 
principle: “Partner of family relationships”; “Guardianship “; “State institutions and organization “; “Marriage”; “Missing or deceased 
person”. It is noted that the Code of 1926 reflects linguistic and extra-linguistic trends of the time.

The thesis is formulated about the time of “Ukrainization” which played an important role in the foundation and development of the 
Ukrainian literature language and terminology, in particular the terminology of family law and marriage law. The code language of 1926 
reflects the spelling, derivational and grammatical norms of the day which were recorded by Ukrainian orthography (1929). The attention is 
concentrated on the heterogeneity of the family-marital law term composition, which was formed mainly due to the influence of the general 
legal, civil, criminal law terms as well as stylistically marked vocabulary, which is a component of analytical term units.

The Code is rich on term–variants, the most numerous group of which is composed of word-forming, semantic and lexical terms-
variants. Phonetic and grammatical term variants are also recorded in the Code text of 1926. The main attention is focused on the gradual 
change in the language of the Code of 1926 sequence editions (1938, 1940), which occurred due to the adaptation of the Ukrainian language 
norms to Russian.

Key words: code, term, terminological lexis, term group, norm, codification, terminology of family law.

Термінологія сімейного права – один із найдавніших шарів спеціальної лексики української мови, яка виявляє надзви-
чайну історичну тяглість. Важливим етапом розвитку означеної термінолексики є 20-30-ті роки минулого століття. Саме в 
цей період був прийнятий Кодекс Законів про родину, опіку та подружжя і про акти громадянського стану в редакціях 1919 
та 1926 років. (далі – Кодекс) [10], що справив неабиякий вплив на її нормування та кодифікування. 

На жаль, у зв’язку з громадянською війною, Кодекс 1919 р. не набув чинності (В. Гопанчук [5], М. Дякович [6, с. 39]), 
тому першим офіційним документом у галузі родинного права став Кодекс 1926 року. Він складається з п’яти відділів: 
«Родина»; «Опіка та піклувательство»; «Подружжя»; «Право громадян змінювати свої прізвища та ім’я»; «Визнання особи 
за безвісно-відсутню або померлу»; Додатку № 1 «Устава про реєстрацію актів громадянського стану»; Додатку № 2 «По-
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рядок огляду душевно-хворих та недоумних за для настановлення опіки над ними» та «Абетково-предметового покажчика» 
термінів. Загальний обсяг тексту документа – 86 сторінок. 

В українському термінознавстві це джерело, важливе для виявлення особливостей формування української терміносис-
теми сімейного права, практично залишилося поза увагою науковців. Перелік слів та словосполучень, уживаних в Кодексі, 
знаходимо лише в підручнику З. Ромовської, причому автор обґрунтовує необхідність подання інформації про склад спеці-
альної лексики Кодексу тим, «щоб сучасний читач міг зробити власні судження щодо розвитку законодавчої термінології в 
Україні» [14, с. 25]. 

У своїй роботі ставимо за мету описати загальний склад терміноодиниць Кодексу 1926 р., розподіливши їх на терміно-
групи за номінованими базовими поняттями, і здійснити аналіз виявлених термінів в контексті тогочасної термінографічної 
практики в проекції на сучасну ТСП. Зважаючи на зміст документа та студії правників початку ХХ ст. (В. Бошко [1], Г. Же-
лезногорський [7; 8; 9]), вважаємо за доцільне, аналізуючи текст Кодексу, говорити про термінологію родинно-подружнього 
права (далі – ТРПП), що пояснюється наявністю в ній ядерних терміноодиниць родина та подружжя (у значенні шлюб).

Із лінгвістичного погляду Кодекс 1926 р. показовий тим, що максимально репрезентує питомі українські словоформи, 
які відповідали лексичним, граматичним і правописним нормам, відбитим у «харківському» правописі. Чинність кодексу 
припала на ту добу, що отримала назву «українізація», яка сприяла, за висловом Ю. Шевельова, «очищенню української 
літературної мови від намулу, регламентації її, відкиненню того, що засмітило її протягом попередніх років потужно-швид-
кого, але більш-менш стихійного розвитку» [17, с. 520]. Бурхливий розвиток української літературної мови, який тривав 
упродовж 1923-1929 років. [17, с. 513], дав поштовх для оформлення суто українських правописних норм (Український 
правопис 1928 р.). 

На цьому тлі активно розвивалася термінологія. Ю. Шевельов, характеризуючи підходи науковців до термінознавчої 
діяльності 20-30 рр. ХХ ст., зазначає, що «терміни встановлювалися з історичних або діялектологічних джерел, причому 
широко застосовувалося функціональне перенесення або поширення значення слова або творилися заново відповідно до 
«духу» української мови» [17, с. 520]. Закономірно, що українські мовознавці наголошують на тому, що надбання тогочас-
ного термінофонду з різних галузей наук на сучасному етапі стає прикладом для наслідування. Як відзначає Л. Боярова, 
концептуальними положеннями того часу стали: основа кожної терміносистеми – власне національні слова; іншомовні тер-
міни засвоювалися безпосередньо з мови-продуцента; у термінах дотримувалися співвідношення між прийнятою назвою 
та поняттєвим змістом; основні критерії нормативності мовних форм у термінології – системний та національний; сфера 
функціонування та сфера фіксування доповнювали одна одну, а «<…> обмежена кількість термінів, запозичених через ро-
сійську мову і скалькованих з неї» мала виразний характер [4, с. 189-190]. 

Лексикографія означеного періоду репрезентує велику кількість термінологічних словників, що фіксували номени пре-
скриптивної та дескриптивної норми як вияв уніфікації термінології. Серед тогочасних термінологічних словників при-
вертає увагу «Російсько-український словник правничої мови» (1926 р.) за редакцією А. Кримського, до якого «увійшли 
<…> по змозі всі найпотрібніші для біжучої щоденної праці правника-практика слова, терміни та вирази» [15, c. 3]. Окрім 
зазначеного словника, для встановлення корпусу ТРПП були залучені науково-практичний коментар (1929 р.) [11], розвідки 
В. Бошко [1] та Г. Железногорського [7; 8; 9]. 

Терміноодиниці вилучено методом суцільної вибірки з Кодексу 1926 р. в проекції на наступні його редакції, а також у 
проекції на чинний СКУ. Аналіз фактичного матеріалу дає підстави виокремити ядерні поняття ТРПП, що формують п’ять 
основних терміногруп: 

1) «учасники родинних відносин»: батьки (словник А. Кримського – батьки, батько-мати; СТСМ – батьки); батько 
(словник А. Кримського – батько; СТСМ – батько); матір (словник А. Кримського – мати; СТСМ – мати); діти (словник 
А. Кримського – діти; СТСМ – діти); родина (словник А. Кримського – родина, сім’я; СТСМ – сім’я); дружина, подруж-
жя (словник А. Кримського – дружина, подружжя (про одного з членів подружньої пари); СТСМ – дружина, чоловік); 

2) «опіка та піклувательство»: опіка (словник А. Кримського – опіка; СТСП – опіка); піклувательство (словник 
А. Кримського – піклування; СТСП – піклування); піклуватель (словник А. Кримського – піклувальник, старальник; СТСП 
– піклувальник); опікун (словник А. Кримського – опікун; СТСП – опікун); здійснювати опіку, заопікуватися (словник 
А. Кримського не фіксує; СТСП – опікуватися, опікування); поодинока особа (словник А. Кримського – самітній, само-
тній; СТСМ – одинока особа); підопічний (словник А. Кримського – що під опікою, заопікований; опіканець; опіканка; 
СТСМ – дитина, над якою встановлено опіку або піклування);

3) «державні установи та організації»: Центральна Опікунча Рада; Народний Комісаріят Соціяльного Забезпечення; 
Народний Комісаріят Народньої Освіти; Народний Комісаріят Охорони Здоров’я; Народний Комісаріят Юстиції; Народ-
ний Комісаріят Внутрішніх Справ; Народний Комісаріят по військових справах; Народний Комісаріят Фінансів; Народній 
Суд; Округовий Виконавчий Комітет; Округовий ЗАГС; Округовий Суд; Місцевий Округовий Суд; профспілка; фабзавком; 
місцевком; комнезам; селянське товариство взаємодопомоги; осередок «Друг дитини»;

4) «подружжя»: одружіння (словник А. Кримського – одружіння, шлюб; СТСП – шлюб); цивільне подружжя; релі-
гійний обряд (шлюб); одружіння чужоземців; подружній вік (шлюбний вік); обопільна згода; зареєстроване подружжя;; 
одружуванці; розвяз подружжя, розв’язання подружжя розводом (розірвання шлюбу); розвід; колишній дружина; нове 
одружіння; одружена особа; розводювані дружини; розведений;

5) «безвісно-відсутня або померла особа»: особа безвісно-відсутня; везвісна відгода місця осілості; безвісне зникнен-
ня; підстава домислювати смерть від певної нещасливої пригоди; визнання особи безвісно-відсутньою; безвісна відсут-
ність; близькі відсутньої особи; місце перебування відсутнього; колишня прописка; вірогідна звістка; прилюдне засідання; 
непереможні причини. 

Як свідчить аналіз, до ТРПП входила правнича термінологія, а саме:
– загальноюридичні терміни: позовна заява; заводець спору (чинний СКУ – позивач); законний представник; непрацез-

датність; безробіття (чинний СКУ не фіксує); злиденні батьки;
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– терміни цивільного права: недієздатна особа; дієздатна особа; марнотравець (марнотратець); кредитор, неважні 
правочини;

– терміни карного права: кримінальна судимість; переслідування в кримінальному порядкові.
Значна частина терміноодиниць родинно-подружнього права – це загальновживана лексика, що зазнала термінологі-

зації: родина, дружина (у значенні і чоловіка, і жінки), батько, матір, діти, піклувательство, батьківство, шлюб тощо. 
Привертають увагу терміни-новотвори, переважно віддієслівні іменники на зразок засиновлення, задочерення та терміни-
варіанти. 

Тогочасна термінологія родинно-подружнього права хоча й пройшла стадію фіксації (терміни кодифіковані у правово-
му полі, лексикографічних джерелах та спеціальній науковій літературі), проте була недостатньо уніфікованою. На думку 
Л. Боярової, не завжди сфера фіксації є показовою для сфери функціонування, як і сфера функціонування не завжди може 
бути прикладом для наслідування [3, с. 21-22]. Сфера функціонування стає полем для відбору серед термінів-варіантів того 
номена, який би був унормований з точки зору правописних засад. До того ж наявність термінів-варіантів у сфері фіксації 
приводить до двох виявів норми: імперативної та диспозитивної (прескриптивної або дескриптивної). 

Більшу частину термінів, що зафіксовано Кодексом 1926 р., знаходимо й у словнику за ред. А. Кримського, проте інколи 
словник ілюструє один варіант терміна, що є свідченням кодифікації, а Кодекс 1926 р. – словотвірний варіант як вияв пре-
скриптивної норми: мати (словник за ред. А. Кримського) – матір (Кодекс 1926 р.); піклування (словник за ред. А. Крим-
ського) – піклувательство (Кодекс 1926 р.). 

Акцентуємо увагу, що вияв дескриптивної норми є більш характерним явищем для ТРПП, що пов’язано з наявністю ва-
ріантів, серед яких зустрічаються уже для того часу власне українські номени або словотвірні варіанти скалькованого типу: 
батьки, батько-мати (словник за ред. А. Кримського) – батьки (Кодекс 1926 р.); родина, сім’я (словник за ред. А. Кримсько-
го) – родина (Кодекс 1926 р.); одружіння, шлюб (словник за ред. А. Кримського) – одружіння (Кодекс 1926 р.); піклувальник, 
старальник (словник за ред. А. Кримського) – піклуватель (Кодекс 1926 р.); самітний, самітній, самотній, самотний (слов-
ник за ред. А. Кримського) – поодинока особа (Кодекс 1926 р.); що під опікою, заопікований, опіканець, опіканка (словник за 
ред. А. Кримського) – підопічний (Кодекс 1926 р.); померший, померлий (словник за ред. А. Кримського) – померлий (Кодекс 
1926 р.); кредитор, віритель, позичальник, позичник (словник за ред. А. Кримського) – кредитор (Кодекс 1926 р.); безвісно-
заподілий, пропащий (словник за ред. А. Кримського) – безвісно-відсутній (Кодекс 1926 р.); розведеник / розводка (словник 
за ред. А. Кримського) – розводювані дружини (Кодекс 1926 р.). 

У Кодексі 1926 р. найчастіше представлені словотвірні варіанти віддієслівних іменників (одружіння – одруження (у 
редакціях 1938 р., 1940 р. вживається лише варіант одруження, який не зафіксований словником А. Кримського); опіка – за-
опікування, піклування – піклувательство; розв’яз подружжя – розв’язання подружжя розводом – розвід; вагітність – за-
вагітнення; місце осілості – місце осідку). Показове вживання розмовної форми поряд із терміном (місце осілості – при-
писка, сільська рада – сільрада). 

Зіставний аналіз Кодексу 1926 року і чинного СКУ дає змогу виявити як спільне, так і відмінне у складі ТРПП та СТСП. 
Серед розбіжностей акцентуємо увагу на такому:

– зміна в семантиці термінів: термін подружжя (Кодекс 1926р.) означав шлюб (розв’яз подружжя), у чинному СКУ має-
мо значення подружньої пари; термін дружина (Кодекс 1926 р.) – один із членів подружньої пари (право спільної власності 
дружин на майно), чинний СКУ лише стосовно жінки;

– існування двох / одного термінів на позначення того самого поняття з урахуванням ознаки статі: терміни засиновлення, 
задочерення (Кодекс 1926р.), усиновлення (чинний СКУ ілюструє звуження семантики), проте в сучасній доктрині права 
спостерігаємо запровадження парних термінів усиновлення (удочерення) відповідно до принципу гендерної рівності; термін 
батьківство (Кодекс 1926 р.), до речі, цей термін словник за ред. А. Кримського не фіксує, як не зафіксований він і словни-
ком Б. Грінченка [16], на противагу термінам батьківство/материнство (чинний СКУ).

– наявність у Кодексі 1926 р. терміна з особливим поняттєвим змістом: приймак – дитина, яку беруть у родину (Кодекс 
1926 р.); нині маємо кілька співвідносних термінів, що відображають конкретизацію поняття: дитина-сирота; дитина, по-
збавлена батьківського піклування.

– з погляду сучасної мови значну кількість термінів Кодексу 1926 р. можна кваліфікувати як семантичні архаїзми (го-
дування – участь батька у витратах матері на годування дитини, тобто сучас. утримання), лексичні архаїзми (реченець – 
термін, артикул – стаття, рішенець – рішення, розпочин судового спору – відкриття провадження у справі, злиденні батьки, 
боронити права, чужоземна особа, зав’язане подружжя (укладений шлюб)), словотвірні архаїзми (схорона грошей, піклу-
вательство).

– відзначаємо значну кількість словотірних варіантів із питомо українськими афіксами: віддієслівні іменники (платій 
аліментів, заводець спору, одружіння), прикметники на -овий, -чий (кредитові установи, округовий виконавчий комітет, 
опікунча установа), які в пізніших редакціях Кодексу про родину, опіку та подружжя і про акти громадянського стану 1938, 
1940 рр. зникли або їх замінено на кредитний, окружний, опікунський. Зрозуміло, що так само в тексті документа зникли 
фонетичні варіанти (ініціятива, матеріяльний), типові граматичні форми: матери (К. 1926), матері (К. 1938, 1940); в позо-
вному порядкові (К. 1926) – в позовному порядку К. 1938, 1940);

– зафіксовані архаїчні терміни, що не відбилися у чинному СКУ – одружуванці, розводювані дружини. 
На підставі вищевикладеного підсумовуємо: Кодекс 1926 р. – законодавчий акт, що відображає кодифікування ТРПП як 

один із етапів формування сучасної термінології сімейного права. Термінологія родинно-подружнього права відбиває мовні 
та позамовні реалії, якими характеризувався зазначений історичний період у країні, серед яких найхарактернішим є відпо-
відність тогочасним правописним нормам та орієнтація на власне мовні джерела формування.
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У статті розглянуто та проаналізовано українськомовні фізичні терміни, вжиті в науково-популярній книзі відомого фі-
зика та електротехніка Івана Пулюя. Вивчено походження та способи творення простих лексем, з’ясовано їхнє значення та 
зіставлено з відповідниками в інших слов’янських мовах. Виявлено діалектні дериваційні елементи, використані у побудові науко-
вих слів. Звернуто увагу на лексичні одиниці, які можуть вдало замінити іншомовні запозичення в сучасній українській фізичній 
термінології. 
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УКРАИНОЯЗЫЧНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ КНИГЕ 
ИВАНА ПУЛЮЯ «НОВЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ»

В статье рассмотрены и проанализированы украиноязычные физические термины, использованные в научно-популярной кни-
ге известного физика и электротехника Ивана Пулюя. Изучено происхождение и способы образования простых лексем, выяснено 
их значение и сопоставлено   с соответствующими семинтическими единицами в других славянских языках. Выявлено диалектные 
деривационные элементы, использованные в образовании научных слов. Обращено внимание на лексические единицы, которые 
могут удачно заменить иноязычные заимствования в современной украинской физической терминологии.
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OF IVAN PULUI “NEW AND VARIABLE STARS” 

Physics is an old science but it still needs to create new terms and notions. Forming of new words in scientific language is of particular 
importance for Ukrainian language because during its existence it came under influence of other languages, which formed different tenden-
cies in the functioning of physical lexis, as, for r example over-use of internationalisms and Russian elements.

Ivan Pul’uj is a world known physicist and electrical engineer who made a great contribution in the development of world science. 
Despite that for all his life he worked abroad, in Austria and Czechia, he wrote his most outstanding works in Ukrainian and published them 
in the national scientific magazines. Naturally, this made him to create new terms and implement then into glossary of the young Ukrainian 
science of that time. 

Native Ukrainian terms predominate in the Ivan Pului’s book “New and Variable Stars” (1905). The author brought Ukrainian words 
that functioned in colloquial speech, into scientific sphere, which made the physical phenomena which were explained, more understand-
able. In some cases he also used dialect affixes to form new complex lexemes. Some physical terminological word-combinations are more 
meaningful than modern Ukrainian ones whereas there are constructions formed by means of verbal suffixes -уч-/-юч-, but functioning of 
such formants remains disputable in modern national linguistics. 

There is a group of lexical units in the book, which have phonetic and semantic equivalents in other Slavic languages (Polish, Czech, 
and Slovakian). The scientist brought them into the language of science, but obviously he preferred to use the words that had Ukrainian 
national authenticity. Some terms in the book are equivalent to internationalisms. I. Pul’uj used both Ukrainian and foreign variants as 
synonymic in the context.

Unless the most of terms studied in this work are not used in modern Ukrainian terminology, we consider that these words may be suc-
cessfully implemented into modern scientific language since they are brief, have clear semantics, and are formed by means of derivative 
elements which are typical for our language. 

Key words: physical term, scientific language, word formation, dialect element, foreign language borrowing, terminological phrase.

Постановка проблеми. Кінець ХІХ – початок ХХ століття в українській науці був періодом становлення вітчизняних 
природничих дисциплін і часом формування терміносистеми кожної з них. Іван Пулюй, відомий фізик та електротехнік зі 
світовим ім’ям, зробив вагомий внесок у становлення вітчизняної науки і суттєво вплинув на поступ світової фізики й елек-
тротехніки. Безумовно, робота вченого позначилася на формуванні української наукової термінології. Власні дослідження у 
царині фізики та електротехніки професор прагнув зробити доступними для українців, їх широкого загалу, тому перекладав 
свої статті та найбільш визначальні праці українською мовою. Вчений усвідомлював важливість просвіти, розвитку науки 
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для долі нашого народу. У листі до Олександра Барвінського 1893 року Іван Пулюй писав: «Коли наше слово піднесеться 
до високостей науки, тоді матиме наш вбогий народ твердиню, котрої не приодоліє жадна сила. Народ без науки висшої між 
народами те, що людина неука між людьми ученими» [7, с. 102].

Проте він гостро відчував брак власної термінології, непристосованість нашої мови до потреб науки. Водночас учений 
усвідомлював власну відповідальність за творення нової наукової лексики: «Не легка то робота прорублювати стежку там, 
де нога людська споконвіку не ступала. Науки природні мусять мати свою мову, утворену на підставі народнеї мови, а щоб 
таку мову творити на те треба мати доволі часу, та не робити нам такого діла прихапцем» [7, c. 102]. Він слушно зауважує: 
«Можуть тую працю робити тілько люде, що познайомились з наукою и добре знають нашу мову але и ті робітники мусять 
заходитись коло праці вельми обачно» [7, с. 104].

Питання становлення та формування української фізичної термінології залишається актуальним і в наші дні, коли ми-
нуло більше століття відтоді, як над проблемою творення української наукової мови почали працювати вчені-учасники На-
укового товариства імені Тараса Шевченка: Іван Пулюй, Володимир Левицький, Іван Горбачевський та інші. Попри те, що 
названа галузь знань не така вже й молода, її термінологічна система потребує удосконалення, позаяк упродовж ХХ століття 
вона зазнавала різних впливів. Наприклад, у радянський період наукова лексика вбирала в себе чимало російськомовних 
елементів, нові терміни утворювалися за допомогою засобів, властивих російському словотвору (загальновідома форма 
лінгвоциду шляхом проникнення всередину структури мови). У наші ж дні існує інша проблема – надуживання іншомов-
ними та міжнародними одиницями. З огляду на названі вище чинники, вважаємо, що дослідження наукової мови науково-
популярної праці Івана Пулюя дасть змогу доповнити й удосконалити сучасну мову природничих наук, повернути до життя 
питомо українські термінологічні одиниці, які вдало відображали певні феномени і були несправедливо затрачені, а також 
знайти засоби для творення нових лексем.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Мова праць Івана Пулюя вже не раз привертала увагу дослідників. Учений 
одним із перших переклав Святе Письмо українською, а тому доклався до творення сакральної лексики нашої мови, – цю 
семантичну групу в перекладах науковця вже розглядали вчені-філологи. Конфесійній мові мислителя присвячені праці 
Т. Мороз, яка вивчала історію перекладів Біблії українською мовою [8], В. Німчука [9]. Про становлення наукової мови 
у працях ученого йдеться в статтях О. Збожної, В. Козирського. І. Процик дослідила епістолярію Івана Пулюя і довела, 
що в листах вчений відверто ділився своїми роздумами про становище української наукової мови. На проблеми розвитку 
термінології звернула увагу І. Фаріон [5, 6, 10, 12, 13, 15, 16]. Дослідниця висвітлила це питання у своїй найновішій книзі 
«Мовний портрет Івана Пулюя» [15]. Проте у перелічених дослідженнях про фізичні терміни згадано лише побіжно, без 
мовознавчої характеристики лексичних одиниць.

Виклад основного матеріалу. Предметом пропонованого дослідження є науково-популярне видання «Нові і перемінні 
зьвізди» (Відень, 1905). Іван Пулюй відводив цій книжці особливу роль. Автор був переконаний, що українці дуже потре-
бують освіти, елементарних наукових знань. Книжку «Нові і перемінні зьвізди» науковець друкував тричі – у 1881, 1904 і 
1905 роках, маючи на меті «станути в оборонї правди і високо держати сьвітло правдивої науки проти наукового знахарства» 
[7, c. 374]. Отож, завдання цієї статті – описати українськомовні фізичні терміни, вжиті у згаданій книзі, з’ясувати їхнє зна-
чення, етимологію та способи творення, порівняти їх із відповідниками в українській літературній мові. 

У Пулюєвій книжці, за нашими спостереженнями, домінують власне українські наукові терміни з галузі фізики, при 
чому більшість із них не увійшли до сучасної терміносистеми цієї науки. Розрізняємо прості та складні одиниці. Серед про-
стих термінів трапляються ті, які є загальнонауковими, але мають своє специфічне значення у фізиці. Такими є слова проява 
(явище), вісь, воздух (повітря), праця (робота) тощо.

Візьмемо, приміром, лексему проява, яка в тексті виступає в значенні «явище»: заглянути глибше у всесвітні прояви 
(5), знаходити причину всіх прояв природи; пояснити славну прояву нових і перемінних зьвізд, сьвітові прояви (5); на велику 
прояву небесну (7); всїх прояв, що являються; прояви природи її молєкулів і атомів (10). У Грінченковому словнику це слово 
тлумачиться як «пригода, випадок» [11, Т.3, с. 492]. 

Слово вісь у непрямих відмінках використовується з протетичним в: ворочаючись кругом своєї восї (10), не точилась 
докола восї (20). Зауважимо, що протетичний в властивий для галицьких діалектів і саме така діалектна риса, характерна 
для говірок земель, звідки родом Іван Пулюй, знайшла відображення в мові аналізованої праці [1, № 126].

Словом воздух позначено «повітря». Цю лексему вжито у тексті 10 разів: ритмічне дрожаннє воздуха (11), матерія 
може … бути цїпка, плинна і воздушна (13); коли попаде у наш воздух; від тертя з воздухом жевріє те камінне; витворює 
у воздусї елєктрику (16); молекули воздуха; виходить з меньшим напруженнєм у воздух (17), чоловік дихає воздухом (19), 
8600 раз лекшою, як наш воздух (27). У Грінченковому «Словарі», до речі, ці слова позначено як синоніми, однак воздух 
тут – церковнослов’янізм [11, Т. 1, с. 248]. Для сучасного мовця, звісно ж, більш звичним є слово повітря. Подекуди Пулюй 
уживає і його: де атоми квасороду нашого повітря;, чим більше пороху в повітрі (29); филї гуку в повітрі (33); як повітрє 
зупиняє; багацько мілїон раз рідша від нашого повітря (41). Цікавим є те, що слово має кінцевий -е. Нагадаємо, що такі 
флексії побутують у сучасних подільських діалектах [1, № 43]. Такі говіркові елементи не є поодинокими у книжці: перед 
христіанським численнєм (6); періодичне появленнє зьвізд (8); про новонастаннє сьвіта (20), конець і новонастаннє 
сьвіта (40). 

Утворені таким чином лексеми служать також для пояснення фізичних явищ. У тексті натрапляємо на слово дрожаннє: 
ритмічне дрожаннє воздуха; дрожаннє … матерії етера; (11), дрожаннє наименьших часточок; дрожаннє всесьвітної 
матерії етера (13); дрожаннє молекулів і атомів; дрожаннє куль (14). На позначення поняття рух автор вживає дві одиниці 
– ворушаннє: ворушаннє дуже маленьких часточок будить в них відповідне ворушаннє; ворушаннє нервів; (11), молеку-
лярне ворушаннє самої маси (13), що означає невпорядкований рух. Схоже слово фіксує Грінченко: «Ворушня – суматоха, 
волнение толпы» [11, Т.1, с. 256]. Інше – движеннє: перемінилось движеннє (14), яке означає спрямоване переміщення 
[11, Т. 1, с. 361]. Також у тексті використано лексеми напруженнє, відддаленнє, проміннє: з меньшим напруженнєм (17); 
періодичне більшаннє … плям (28); проміннє, перейшовши через призму (29); проміннє електричної і магнетичної сили 
(40); віддаленнє одної від другої (37).
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На позначення поняття прискорення у праці вжито слово розгін: розгін руху величезних мас перемінився (23). Природно, 
що у непрямих відмінках у цьому іменнику присутнє чергування кореневих голосних [і] та [о]: всюди, де маси з розгоном 
до купи злітаються (16); бувши і в просторі рівноваги у великому розгоні (26); Земля летить з великим розгоном; летіти 
з тим самим розгоном (41); не впаде на соньце з розгоном (42). 

Для позначення поняття «звук» учений надав перевагу спільнозахіднослов’янському гук (пор. польськ. huk, чеськ. 
houkati, слц. huk): сей рух молєкулів і атомів являється нам як тепло, сьвітло, гук (13); або филї гуку в повітрі (33); роз-
носиться гук і голос (40).

Як синонімічні одиниці співіснують слова ядро та осередок. Проте автор надає перевагу лексемі осередок: тягне кож-
ну і найменьшу часточку до осередка кулї (21); температура в його осередку (22); все дальше і дальше від осередка соньця; 
поклади соньця падають до осередка; вся маса повертає до осередка; до осередка цілої маси (26); ріжниться від круга, в 
якого осередку стоїть соньце (41) тощо. У тексті ми зафіксували 9 випадків його вживання, тоді як слово ядро вжито всього 
4 рази: біло-жевріюче густе ядро (30); сонїшого ядра с. 31; зажевріє найперше ядро; біло-жевріючого ядра (32). Прикмет-
но, що Іван Пулюй зовсім не використовує інтернаціоналізму «центр», навіть тоді, коли з контексту зрозуміло, що йдеться 
про центр Всесвіту: чому ж би то думати нам, що наша земля то самий осередок вселенної (39); круга: всї поклади то 
падають прямо до осередка кулї (27); ріжниться від круга, в якого осередку стоїть соньце (41). 

Слово поклад у тексті постає зі значенням «шар»: температура у верхніх покладах соньця (22); верхні поклади соньця, 
тягнуті силою гравітації; верхні поклади соньця, тягнуті силою гравітації (23) хемічні сили у верхніх покладах його маси 
(24), поклади соньця падають до осередка (26), всї поклади то падають прямо до осередка кулї (27), густїйше, як верхні 
поклади (32). Хоча двічі як синонім трапляється і лексема шар, що побутує як термін в сучасній українській науковій мові: 
на верхніх шарах соньця (28); по горішніх шарах облаків наших (33).

Фізичне поняття «робота» виражається словом праця: механічна праця може перемінятись у тепло (12); механічна 
праця гравітації переміниться в тепло (15); переміна тепла в механїчну працю; творить працю (17), переміняється в 
дротах механічна праця парової машини в елєктричну працю; утворить робітник 425 кільограмметрів працї (18), будить 
соньце хемічні сили до працї (40) та ін. Зауважимо, що у польській мові для вираження цього поняття вживається слово 
praca, а у чеській – práce. Отож, очевидно, що для творення терміна Пулюй вдався до способу аналогії з названими мовами.

На позначення поняття «струм» І. Пулюй використовував слово пруд: елєктричний пруд, проходючи через дротяні об-
витки арматури (18); на біло сьвітящий дріт платиновий, розкалений електричним прудом (30). Учений усвідомлював 
власну відповідальність за творення терміна, він перекладав німецькі, чеські слова, зіставляв їхню семантику з україн-
ськомовними відповідниками. Своїми роздумами і ваганнями професор ділився з Олександром Барвінським у листі від 
28. 10. 1893 р.: «Elektrischer Strom переложив я «елєктр[ична] протока». Слово «струя» здаєсь мені начеб чуже. Кажуть 
у нас «пáтока» (flássige Sannung) «протікати», так зробив я слово «протока». Як би не подобалось те слово, то можна 
б приняти «пруд», котре слово уживають наші люде. «Великий пруд води, вода прудить». Eine große Wasserkrämung, daß 
Wasser kramt. Чехи мають průd» [7, с. 105]. Проте поява нового терміна викликала свого часу дискусії, зауваження, а вчений 
не залишився осторонь обговорень: «Як менї кажуть, думають наукові люде галицькі, що «пруд» польське слово, бо Поляки 
мають “prąd = Strom”. Отже нї! «Пруд» се руське подільське слово. Вода має великий пруд, вода прудить із жерела, або б’є 
із ж[ерела]. Струм = Strömmung». Такі роздуми вів Іван Пулюй у листі до Володимира Левицького, видатного математика, 
одного з творців української фізико-математичної термінології, який на той час очолював математично-природописно-лі-
карську секцію НТШ [2, с. 1266]. Наприкінці є примітка: «Нехай Поляк попробує сказати «Woda prądzi ze źrodłа; не пере-
кабатить нашого слова «прудить»! » [7, c. 286].

Учений вводить до наукового вжитку розмовне ворочатися в розумінні «обертатися»: ворочаючись кругом своєї восї 
(10); парова машина буде ворочати арматуру елєктричної машини; з арматурою ворочаються в магнетичному полї дро-
тяні обвитки її (18); бодай на секунду загаялась у своїм ворочанню (20). Абсолютним синонімом до нього в тексті є слово 
точитися: хиба вона бодай на секунду загаялась у своїм ворочанню, хиба не точилась докола восї (20), однак зі згаданим 
значенням лексема в сучасній українській мові не функціонує [12, Т. 10, с. 215], вважаємо, вона, скоріш за все, взята з діа-
лектного мовлення.

Поняття «швидкість» позначено словом скорість, як пропонують словники української мови початку ХХ ст. [4, Т. 2, 
с. 876; 11, Т. 4, с. 140]. У І. Пулюя читаємо: коли скорість руху одної частки матерії меншає; то мусить скорість руху дру-
гої, рівно великої, частки більшати (12); скорість руху тілько подвоїться; кінетична енергія Ε розмірна з величиною маси 
«та з квадратом скоростї руху (13); скорість її руху (41).

У книжці також вжито складені терміни, такі як рівновага, кругобіг. Як і в сучасній українській науковій мові, Пулюй 
використовує слово рівновага: щоб удержати соньце в рівновазі; одна другу рівноважучи; як довго будуть ті сили в рів-
новазі; той зайнятий простір назвем простором рівноваги; для рівноваги з притягаючого силою (23); лишне тепло могло 
б держати рівновагу з притягаючою силою гравітації; простір рівноваги; рівновага сил; бувши і в просторі рівноваги у 
великому розгоні; поза простором рівноваги; ширшати аж до простору рівноваги (26); по тому боцї простору рівноваги 
(27), знайшла рівновагу в центрифугальній силї землї; не буде рівноваги між тою силою а притягаючою силою соньця (42). 
У тексті не виявлено жодних синонімів до цього терміна.

У науковій розвідці Івана Пулюя ми натрапили на слово кругобіг: кругобіг на небі (20); час кругобігу землі; зупинившись 
в своїм кругобігу; земля від него в своїм кругобігу нагло зупиниться (42). У ньому відсутній інтерфікс -о-. На жаль, у тексті 
не позначено наголосів, однак, якою б не була акцентуація цього слова, на нашу думку, його звучанню притаманні україн-
ськомовні риси, а саме: відповідність одному з законів милозвучності, згідно з яким у нашій мові, за окремими винятками, 
немає збігу голосних (порівняймо зі загальновідомим сучасним терміном «кругообіг»). Слово кругобіг вживається і з ін-
шими значеннями, такими як «цикл»: і соньце скінчить колись одного кругобіга свого творення с. 25 та «рух по колу»: сам 
рух її вічно удержує її в кругобігу (41); що земля від него в своїм кругобігу нагло зупиниться; зупинившись в своїм кругобігу, 
земля не останеться на місці; земля мусить поменьшати і час кругобігу землі (42).
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У тексті багато розповідається про Фраунгоферові лінії – лінії поглинання, видимі на фоні неперервного спектру сонця 
та зір. Ці тонкі риски професор Пулюй іменує словом черка: дає розложене сьвітло пари, називаються «спектральні черки 
пари»; спектральні черки; по тих черках пізнати і саме тїло; жовту черку; де має бути ясна черка (30); буде видно окрім 
спектра ще й жовту черку; черки Фрауенгофера; темні черки Фрауенгофера на дні пестрого спектра (31); ясну жовту 
черку D (32). Зауважимо, що такої лексеми немає ні в сучасній польській, ні в чеській мові. Не знаходимо її і в етимологіч-
ному словнику української мови, а в Грінченковому «Словарі» чи в одинадцятитомному словнику української мови черк у 
чоловічому роді означає «мить», тому припускаємо, що слово має або діалектне походження, або ж є Пулюєвим новотвором. 

Зазначимо й таке: рівноцінно зі словом черка співіснує стрічка: в спектральній аналізі означена тая стрічка буквою 
D; замітимо в спектрі …жовту стрічку; там, де перше була жовта стрічка від соляної пари, тепер видно буде темну 
стрічку D (30), проте перше помітно переважає. Натрапляємо також на три випадки вживання слова полоса: побачимо пе-
стру полосу, що називається спектрум (29), «молочну дорогу», що розкинулась по небі сріблястою ясною полосою і трохи 
яснїйшою полосою на полудневому зводї неба (33); віддаленнє полоси від восї молочної дороги (36). У Є. Желехівського ця 
лексема перекладається німецькою як Sreif – кінокартина, борозна на породі (геол.), Landstrich – (місцевість, регіон) [4, Т. 2, 
с. 692], отож, звідси висновок: очевидно, згаданий вище русизм побутував у живому мовленні та професор Пулюй сприйняв 
його як українське літературне слово. Зауважимо, до речі, що його немає у словнику Б. Грінченка. У згаданому фрагменті 
двічі вжито слово синонімічне смужка: видно на заслоні красисті смужки (29), красисті смужки с. 30. 

Складні терміни Іван Пулюй часто творить за допомогою дієприкметникових формантів -уч-, -юч-. Попри те, що в 
українському мовознавстві щодо доцільності вживання таких утворень точаться постійні дискусії, незаперечним є той факт, 
що активні дієприкметники теперішнього часу недоконаного виду, що утворені за допомогою суфіксів -уч-, -юч- – типове 
морфолого-словотвірне явище публічної мови Галичини другої половини ХІХ століття. Це зумовлено неперервним зв’язком 
зі староукраїнською мовою, що містила ці форми, запозичивши їх із церковнослов’янської мови у формі -щ-, а відтак їх ужи-
вано за східнослов’янським формантом -ч- замість -щ- [15, с. 106]. Ірина Фаріон у монографії «Мовний портрет Івана Пулюя 
(за листами мислителя)» робить обґрунтований висновок, що частовживані в Івана Пулюя та його інтелектуальних сучасни-
ків дієприкметникові форми на -учий, -ючий та -вшихся, -вшим, -вший – це не лише зв’язок із церковнослов’янською та ста-
роукраїнською традицією, що не базувалися на народномовній основі впродовж XI ̶ XVIII cт., але й наслідок поширеного в 
Галичині москвофільства та відсутности внормованої літературної української мови в другій половині ХІХ ст.» [15, с. 109].

Сила тяжіння позначається в ученого терміном притягаюча сила: притягаюча сила землі (18);для рівноваги з при-
тягаючого силою; переважить притягаюча сила (23); притягаюча сила бере тепер верх над силою тепла (26); зникла 
притягаюча сила соньця (41); зникне притягаюча сила соньця (42). До речі, автор не нехтує міжнародним словом граві-
тація: сила гравітації (13); механічна праця гравітації переміниться в тепло (15); верхні поклади соньця, тягнуті силою 
гравітації (23); проти напряму могучої сили гравітації; (26); сила гравітації (40, 42). Його впровадження свідчить про 
те, що лексема не лише зручна для наукового узусу (лаконічна, точна), але, очевидно, була доволі активно вживаною серед 
освічених українців. Цікавими, на наш погляд, є синонім терміна – земляна сила: тягне земляна сила (23) та його антонім 
– відпихаюча сила: відпихаюча сила тепла (23). 

Треба акцентувати, що іноді автор використовує іншомовний та український терміни в тавтологічних словосполучен-
нях: притягаюча сила гравітації (23), лишне тепло могло б держати рівновагу з притягаючою силою гравітації (26). 
Зрідка професор уживає слово вагота, яке, на відміну від наведених вище термінів, є простим однокомпонентним утворен-
ням, і, що особливо важливо, утворений за допомогою рідномовних елементів: творитиме механічну працю сила ваготи 
(21); нема вже рівноваги між силою тепла і силою ваготи (25).

Зауважимо, що таким самим способом науковець описує багато інших астрономічних та фізичних явищ, пояснюючи 
різні процеси: в сьвітлї жевріючої пари; біло-жевріюче густе ядро (30); у спектрі біло-жевріючого тїла (31); біло-жеврі-
ючого ядра (32); сїріючі імли (35); блїдо-сїріючими імлами. (37); зупиняюча сила етера (42). 

Закон збереження енергії вчений передає терміном закон непропащої сили: мають вагу два закони: закон непропащої 
матерії і закон непропащого руху (11); хто шукаючи лехкої поживи, силує робучий нарід до тяжкої праці, і не дає робітни-
кові відповідної плати, той грішить проти закону непропащої сили (19).

Висновки. Аналіз науково-популярної праці Івана Пулюя «Нові і перемінні зьвізди» показав, що серед фізичних термі-
нів, використаних у ній, переважають питомо українські одиниці. Автор послідовно дотримується принципу мінімального 
використання запозичень. Серед простих і складних термінів слова, які побутують у народнорозмовному узусі або співз-
вучні з аналогічними лексемами в польській, чеській та словацькій мовах, а також ті, для творення яких використано типові 
українськомовні форманти. Термінологічні словосполучення часто є короткими і семантично наповненими, на відміну від 
їх сучасних аналогів, проте вчений нерідко послуговується дієприкметниковими утвореннями на -учий, -ючий. Крім того, 
в книжці є діалектизми і просторічні одиниці, та їх частка загалом не є суттєвою. Найбільше зацікавлення для фахівців та 
мовознавців становлять слова, яких немає в сучасному науковому вжитку, але вони могли би вдало замінити іншомовні за-
позичення чи слова, утворені за зразком російськомовних відповідників, оскільки вони стислі, мають прозору семантику та 
утворені за допомогою власне українських засобів. 

Література:
1. Атлас української мови. В 3-х томах.: Т.2: Волинь. Наддністрянщина. Закарпаття і суміжні землі / АН УРСР, Інститут мовоз-

навства ім. О.О. Потебні; Редколегія Я.В. Закревська та ін. – К.: Наукова думка, 1988. – 521 с. 
2. Енциклопедія українознавства. – Львів, 1996. – Т. 4. – с. 1266.
3. Етимологічний словник української мови: В 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук 

(головний ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1983.–. – (Словники України). 
4. Желехівський Є., Недільський С. Малоруско-нїмецкий словар. Т. 1: А – О; Т. 2: П – Я. / Є.Желехівський, С.Недільський, – 

Львів, 1886. – 1118 с. 
5. Збожна О. Іван Пулюй і українська наукова термінологія [Електронний ресурс] / О. Збожна. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Zbirnyk_2008/TK_Zbirnyk_2008_zbozhna.htm, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. 



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 2(70), червень, 2018 р.

© С. А. Федак ISSN 2519-2558

232

– Аналог друк. вид. (Збірник наукових праць учасників 10-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології 
СловоСвіт 2008», 30 верес. – 1 жовт. 2008 року. – 2008. – С. 184–187.

6. Козирський В. Роль Івана Пулюя у формуванні української наукової термінології [Текст] / В. Козирський, В. Шендеровський 
// Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників 10-ї Міжнар. наук. конф. «Проблеми української термінології Сло-
воСвіт 2008», м. Львів, 30 верес. – 2 жовт. 2008 р. – Л., 2008. – С. 188–191.

7. Листи. Пулюй Іван (1845 – 1918) / [збір, упорядкування, пояснення та «Слово до читача» Ольги Збожної]. – Тернопіль: Воля, 
2007. – 544.

8. Мороз Т. Старо(церковно)слов’янізми як джерела мови творів Т. Шевченка та біблійних перекладів П. Куліша// Науковий 
вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Випуск 1 (31). – Ужгород, 2014. – С. 346-349.

9. Німчук В. Іван Пулюй – перший перекладач молитов сучасною українською мовою / Василь Німчук // Біблія і культура: 
збірник статей. – Випуск 1 [відповід. ред. А.Є.Нямцу]. – Чернівці: Рута, 2000. – С.174-179.

10. Процик І. Українська фізична термінологія ХІХ – початку ХХ століття (1999) http://referatu.net.ua/referats/7569/176227 
11. Словарь української мови: у 4 т. / упоряд. Б.Грінченко. – К., 1907 – 1909.
12. Словник української мови. В 11 т. – Київ : Наукова думка, 1970–1980.
13. Фаріон І. До проблеми динаміки лексико-семантичної норми за листами Івана Пулюя (пол ХІХ – поч. ХХ ст.) / Фаріон І. 

// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки [редкол.: 
С.М.Ніколаєнко (відп. ред.) та ін.]. – К.: Міленіум, 2016. – Вип. 257. – С 14 – 23. 

14. Фаріон І. До історії наукової мови у роздумах Івана Пулюя / Фаріон І. // Вісник Національного університету «Львівська по-
літехніка». Проблеми української термінології. – 2016. – № 842. – С. 102 – 106.

15. Фаріон І. Мовний портрет Івана Пулюя (за листами мислителя): монографія / І.Фаріон. – Видавництво Львівської політех-
ніки, 2017. – 216 с.

16. Фаріон І. Мовно-політичний світогляд Івана Пулюя / І. Фаріон // Лінгвостилістичні студії: наук. журн. [редкол.: С.К. Богдан 
(голов. ред.) та ін]. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 4. – С. 235-245. 



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 2(70), червень, 2018 р.

© О. О. Черхава, Н. О. Базиляк, О. В. Матвіяс ISSN 2519-2558 

233

УДК: 379 
Черхава Олеся Олегівна,

доктор філологічних наук, доцент кафедри англійської мови, 
Київський національний лінгвістичний університет

Базиляк Наталія Олегівна,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов,

Львівський державний університет фізичної культури
Матвіяс Ольга Василівна,

старший викладач кафедри української та іноземних мов,
Львівський державний університет фізичної культури

 
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФОРМУВАННЯ  

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЦІЛЕЙ У СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ТУРИЗМ»

Стаття присвячена розробці методологічної моделі культурологічного дослідження туристичної галузі в Україні на під-
ставі системного аналізу навчальних програм напряму підготовки «туризмознавство» при факультеті фізичної реабілітації у 
Львівському державному університеті фізичної культури. Концептуальним методологічним ядром дослідження є статистичний 
аналіз дисциплін “Ділова іноземна мова”, “Іноземна мова професійного спілкування (англійська мова)”, “Друга мова (німецька та 
французька мова)” за 2006-2017 роки. Наукова новизна полягає в розкритті механізмів удосконалення кваліфікації фахівців турис-
тичної галузі у процесі вивчення іноземних мов та міжкультурної взаємодії. У статті здійснений порівняльний аналіз навчальних 
програм англійської, німецької та французької мов для розвитку інтеграційного процесу у сфері освіти (академічної мобільності), 
що надає можливості студентам приймати участь у різноманітних навчальних та дослідницьких програмах; розкрито мовний 
потенціал майбутнього фахівця галузі туризму. Виникнення та практичне використання освітніх технологій у сучасних умовах, 
зумовлено: необхідністю впровадження в педагогіку системного підходу; потребою у здійсненні особистісно-орієнтованого на-
вчання в усіх ланках освітньої системи, в заміні малоефективних вербальних засобів передачі знань. Переглянутий розподіл на-
вчальних годин дисциплін та навчальних планів підготовки фахівців галузі «туризм» дав підстави альтернативної можливості 
для збільшення об’єму навантаження іноземних мов студентами у перспективі вивчення вітчизняних і зарубіжних практик про-
ведення стажування студентів цього напрямку підготовки як внутрішнього так і зовнішнього. 
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Статья посвящена разработке методологической модели культурологического исследования туристической сферы в Украи-
не на основании системного анализа учебных программ направления подготовки «туризмоведение» при факультете физической 
реабилитации во Львовском государственном университете физической культуры. Концептуальным методологическим ядром 
исследования является статистический анализ дисциплин «Деловой иностранный язык», «Иностранный язык профессиональ-
ного общения (английский язык)», «Второй язык (немецкий и французский язык)» с 2006-2017 года. Научная новизна заключа-
ется в раскрытии механизмов усовершенствования квалификации специалистов туристической отрасли в процессе изучения 
иностранных языков и межкультурного взаимодействия. В статье определены особенности сравнительного анализа учебных 
программ английского, немецкого и французского языков для исследования интеграционного процесса в сфере образования (ака-
демической мобильности), что дает возможность студентам принимать участие в различных учебных и исследовательских 
программах; раскрыто языковой потенциал будущего специалиста сферы туризма. Возникновение и практическое использование 
образовательных технологий в современных условиях, обусловлено: необходимостью внедрения в педагогику системного подхо-
да; потребностью в осуществлении личностно-ориентированного обучения на всех этапах образовательной системы, в замене 
малоэффективных вербальных средств передачи знаний. Анализ учебных часов дисциплин и учебных планов подготовки специали-
стов отрасли «туризм» дал основания альтернативной возможности для увеличения объема нагрузки иностранных языков сту-
дентами в перспективе изучения отечественных и зарубежных практик проведения стажировки студентов этого направления 
подготовки как внутренней так и внешней.
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FOR TRAINING STUDENTS OF SPECIALITY «TOURISM»

The article develop a methodological model of Cultural studies of “Tourism” branch in Ukraine based on systemic analysis of “Tour-
ism” discipline curriculum in the Faculty of Rehabilitation in the Lviv State University of Physical Culture. The conceptual methodological 
core of the research is the statistic analysis of such discipline as “The Business Language”, “The Professional English”, “The Second 
Foreign Language” within 2006-2017 years. The scientific novelty of the work lies in the understanding of “Tourism” branch qualification 
improvement in the process of foreign language teaching/training and international interrelation. The study is based on a conceptual para-
digm: comparative analysis of educational programmes of the English, German and French languages for the integration of educational 
process (academic mobility) – gives students the possibility to participate in different international educational and scientific programmes; 
language potential of the future professional in the field of “Tourism” is established. The practical technical implementation in modern 
educational conditions provides the necessity of systemic approach; individually-oriented development of educational programmes in the 
ineffective verbal means of knowledge exchange. The article shows the potential of the “Tourism” brunch disciplines’ curriculum change 
and educational programmes substitution, the analysis of which provided foreign language alternative for students academic mobility. 

Key words: cultural aspect of the discipline representation, the professional specialist in the field of “Tourism” pedagogical communi-
cative competence forming, academic mobility, cultural interrelation.

Галузь туризму в Україні поступово стає пріоритетним сектором розвитку економіки країни, що показує перспективи 
зацікавлення зарубіжних інвесторів. Чільне місце, посеред привабливих для іноземного туриста місць, займає Львівська 
область і, зокрема, саме місто Львів. У звіті управління туризму (ЛКНП «Центр розвитку туризму м.Львова») за 2017 рік 
зазначено, що індекс туристичної привабливості Львова становить 4,72 (за 5-бальною шкалою) [1, c.1], вказуючи на швидкі 
темпи його розвитку. За останні 10 років річна кількість відвідувачів цього міста зросла з 700 тисяч осіб (2007 рік) до більше 
ніж 2 мільйони (2017 рік), що вимагає підготовки кваліфікованого кадрового потенціалу для обслуговування відповідно-
го туристичного ринку. Лідерами “інвестиційної туристичної привабливості” стали передусім Європейські країни, а саме 
Польща, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Австрія.

Кваліфікований фахівець подальшого якісного розвитку галузі туризму неодмінно повинен володіти хоча б однією з 
міжнародних мов (передусім англійською, німецькою, французькою і польською).Для задоволення цієї потреби у Львівсько-
му державному університеті фізичної культури (далі – ЛДУФК) у 2003 році відкрито напрям підготовки «туризмознавство» 
при факультеті фізичної реабілітації, а у 2015 році – факультет Туризму, де успішно готують кваліфікованих фахівців для 
галузі. Навчальні програми, згідно яких навчаються студенти названого вищого навчального закладу, зорієнтовані на ви-
вчення студентами іноземних мов, володіння якими є безперечною умовою донесення до іноземних туристів культурологіч-
них цінностей нашого краю, проте, у порівнянні із навчальними програмами університетів та коледжів Європи, потребують 
удосконалення (культурологічного спрямування).

У процесі дослідження було застосовано загальноприйняті наукові методи, а саме: теоретичний аналіз та узагальнення 
науково-методичної літератури, документальний метод, метод зіставлення та метод математичної статистики. Пріоритет-
ними завданнями вирішення проблеми було визначено: аналіз дійсного стану вивчення студентами факультету туризму 
ЛДУФК іноземних мов та дисциплін із культурологічним спрямуванням;вивчення навчальних програм спеціальності «ту-
ризм» університетів та коледжів Європи;проведення порівняльного аналізу навчальних програм, щоб простежити інтегра-
ційний процес у сфері освіти (академічної мобільності) та альтернативної можливості для збільшення об’єму навантаження 
іноземних мов студентами. 

 Виконання навчального плану для отримання студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підго-
товки «туризм» у ЛДУФК триває чотири навчальні роки (8 навчальних семестрів, окрім яких передбачені навчально-вироб-
ничі практики за кордоном у літній період). Вивчення іноземних мов безпосередньо стосується культурологічних аспектів, 
оскільки весь навчальний матеріал базується на темах, пов’язаних з країнознавством, а саме культурою і традиціями народів 
світу, особливостями транспортних і банківських систем, інформацією про харчування і проживання.

 Впродовж першого навчального року (за основу взято дійсний навчальний план для студентів, які вступили до ЛДУФК 
у 2014 р.) студенти ознайомлюються з основами туристичного бізнесу, вивчають іноземну мову професійного спрямування 
– 5 кредитів ECTS і ділову іноземну мову – 4 кредити ECTS (іноземна мова вивчається та, котра була основною у програмі 
загальноосвітньої школи), українську мову за професійним спрямуванням – 3 кредити ECTS, історію української культури 
– 3 кредити ECTS, історію України – 3 кредити ECTS і світову культуру та мистецтво – 2 кредити ECTS.

 На другому році навчання, окрім основних дисциплін спрямованих на організацію туристичної діяльності, студенти 
продовжують вивчати іноземну мову професійного спрямування – 6,5 кредитів ECTS і ділову іноземну мову – 6 кредитів 
ECTS, починають вивчати німецьку мову як другу 7,5 кредитів ECTS, а також туристичне країнознавство 3 кредити ECTS.

 На третьому році навчання студенти продовжують поглиблено вивчати економічні і юридичні підходи до організації 
та ведення туристичної діяльності, а з дисциплін культурологічного спрямування – лише організацію екскурсійної діяль-
ності – 3 кредити ECTS. На цьому викладання дисциплін безпосередньо спрямованих на формування та визначення куль-
турологічних цінностей у студентів завершується, однак студенти продовжують вивчати ділову іноземну мову – 2 кредити 
ECTS і німецьку мову як другу 3 кредити ECTS.
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 Четвертий, завершальний навчальний рік повністю відведений для вивчення дисциплін, спрямованих на вивчення і 
усвідомлення майбутніми фахівцями правил і законів регулювання глобального ринку туризму, а також значимості глобаліза-
ційних процесів для туристичної індустрії, готелярства та гастрономії. Студенти удосконалюють навички роботи в елек-
тронному середовищі, де знання іноземних мов, зокрема англійської, неможливо проігнорувати, тому для вивчення ділової 
іноземної мови відведено ще 5 кредитів ECTS. Загалом на вивчення основної іноземної мови (іноземна мова професійного 
спрямування + ділова іноземна мова) у навчальному плані виділено 1296 навчальних годин і на вивчення другої мови 918 
навчальних годин. Вивчення основної іноземної мови завершується Державним екзаменом.Кількість навчальних годин від-
ведена для вивчення іноземної мови студентами, які у 2018 році отримають диплом бакалавра, є цілком достатньою, щоб 
оволодіти іноземною мовою на рівні В2+. Однак, на жаль, починаючи з 2015 року вступу до ЛДУФК, кількість навчальних 
годин з основної іноземної мови різко скорочується до 846 (Таблиця 1), незважаючи на те, що ринок праці потребує фахівців 
зі знанням іноземних мов, а у галузі туризму ця вимога є пріоритетною.

Таблиця 1
Кількість навчальних годин з іноземної мови згідно навчальних планів у ЛДУФК

№
п/п Рік випуску

Дисципліна (к-сть годин)

Ділова іноземна мова 
Іноземна мова професійного спілкування (англійська мова)

Друга мова
(німецька мова)

(французька мова)
1. 2006/2007 1303 918
2. 2007/2008 1303 918
3. 2008/2009 1303 918
4. 2009/2010 1303 918
5. 2010/2011 1303 918
6. 2011/2012 1303 918
7. 2012/2013 1296 918
8. 2013/2014 1296 918
9. 2014/2015 1368 918
10 2015/2016 846 432
11 2016/2017 846 432
12 2017/2018 846 432

 Для порівняння ми вивчили навчальні плани і програми для бакалаврів напряму підготовки «туризм» Вроцлавського 
університету (University of Wroclaw) у Польщі, Університету Туриба (Turiba University) м. Рига у Латвії, Університет Гвелф 
(University of Guelph) м. Гвелф у Канаді і оглянули 20 кращих програм університетів США.

 Програма для бакалаврів з туризму Вроцлавського університету містить лише один курс культурологічного змісту «гео-
графія мистецтва і цивілізації» – 5 кредитів ECTS і кілька курсів дотичних до культурології: «географія туризму Азії та 
Австралії» – 2 кредити ECTS, «географія туризму Америки» 2 кредити ECTS, «географія туризму Польщі» 5 кредитів 
ECTS, «географія туризму Африки» 2 кредити ECTS, «туризм у країнах Центральної та Східної Європи» 1 кредит ECTS, 
«культурний туризм» 2 кредити ECTS. Щодо вивчення іноземної мови, програма передбачає лише 2 кредити ECTS (60 на-
вчальних годин) і екзамен з отриманням сертифікату про володіння іноземною мовою на рівні В2+ [3]. Програма Універси-
тету Туриба пропонує наступні навчальні дисципліни пов’язані з формуванням культурологічних цілей у студентів «культура 
Латвії і Балтійських держав», «мова і міжкультурне спілкування», «історія світової культури», «мови, культури і етика». 
Основну іноземну мову (англійську) і другу іноземну мову на вибір (німецьку, французьку, іспанську чи російську) студен-
ти вивчають лише на першому році навчання [4]. Cтуденти канадійського Університету Гвелф на першому курсі вивчають 
«культурологічну історію туризму» 4,5 кредити ECTS, на другому – «світову спадщину ЮНЕСКО» 3 кредити ECTS і на 
третьому курсі «архітектуру і туризм» 3 кредити ECTS. Вивчення іноземних мов навчальний план названого університе-
ту не передбачає [5]. Переглянувши навчальні програми двадцяти провідних університетів США, ми виявили, що лише 5 
університетів пропонують вивчення дисциплін культурологічного характеру, а саме «туризм культурного спадку» (Drexel 
University, Philadelphia, PA), «культурний туризм» (George Mason University, Fairfax, VA), «мистецтвознавство» (Texas 
A&M University, Collage Station, TX), «культурні аспекти туризму» (University of Hawaii, Honolulu, HL) «туризм культур-
ного спадку» (University of Southern Maine, Portland, ME). Жодна навчальна програма підготовки бакалаврів не передбачає 
вивчення іноземних мов [6].

 Отже, отримавши результати проведеного аналізу навчальних програм закордонних вишів і зіставивши їх з навчальним 
планом підготовки фахівця галузі «туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» ЛДУФК ми можемо зробити певні 
висновки:

• викладанню дисциплін, спрямованих на визначення культурологічних цілей, як передумови активної позиції студен-
тів спеціальності «туризм» у процесі здобування освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у Львівському державному 
університеті фізичної культури виділено достатньо навчальних годин (17 кредитів ECTS), порівняно з Вроцлавським уні-
верситетом (19 кредитів ECTS) чи Університетом Гвелф (10,5 кредитів ECTS). Навчальні плани університетів США не зо-
середжують увагу на вивченні культурологічних аспектів.

• викладання іноземних мов не є актуальним для студентів університетів США та Канади, оскільки вони є носіями мов, 
які мають статус мов міжнародного спілкування, тобто англійської у США та англійської і французької у Канаді.

• вивчення іноземних мов студентами латвійського та польського університетів не є пріоритетним, оскільки Польща і 
Латвія, будучи членами Євросоюзу давно переглянули і змінили освітні стратегії, починаючи з початкової і середньої школи 
де іноземні мови вивчають за ефективними новітніми методиками.
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• вивчення іноземних мов у Львівському державному університеті фізичної культури студентами напрямку підготовки 
«туризм» до 2015 року тривало впродовж усіх чотирьох років навчання і займало у різні роки від 1296 до 1368 навчальних 
годин (основна іноземна мова) і 918 навчальних годин (друга іноземна мова), що давало можливість майбутнім фахівцям 
стати конкурентоспроможними на ринку праці. Значне зменшення кількості годин – до 846 (основна іноземна мова) і 432 
(друга іноземна мова) відповідно знижує затребуваність майбутніх спеціалістів.

 Тому, варто переглянути розподіл навчальних годин дисциплін навчального плану підготовки фахівців галузі «туризм», 
щоб знайти можливості для збільшення об’єму вивчення іноземних мов студентами.

 У перспективі плануємо вивчення вітчизняних і зарубіжних практик проведення стажування студентів напрямку під-
готовки «туризм» як внутрішнього так і зовнішнього.

Література:
1. Звіт управління туризму департаменту розвитку (в тому числі ЛКНП «Центр розвитку туризму» (м. Львова) за 2015 р.URL: 

https://zvitturyzm2015.
2. Навчальний план напряму підготовки «туризм» ОКР «бакалавр», ЛДУФК (2017)
3. Tourism and Hospitality.URL: https://international.uni.wroc.pl
4.Bachelor programme in Tourism and Hospitality Management.URL:m.turiba.lv/lvbakalaura-pro
5.Bachelor of Commerce in Hospitality and Tourism. URL: www.uoguelph.ca.
6.The 20 Best Tourism Degree Programs. URL: Режим доступу https://thebestschools.org/ranking
References
1. Zvit upravlinnya turyzmu departamentu rozvytku (LКNP «Tsentr rozvytku turyzmu» (Lviv 2015). URL: https://zvitturyzm2015.
2. Navchalnyj plan napryamu pidgotovky «Tourism», «Bachelor degree», LSUPC (2017)
3. Tourism and Hospitality. URL:https://international.uni.wroc.pl
4.Bachelor programme in Tourism and Hospitality Management.URL:. m.turiba.lv/lvbakalaura-pro
5.Bachelor of Commerce in Hospitality and Tourism. URL:www.uoguelph.ca.
6.The 20 Best Tourism Degree Programs. URL: https://thebestschools.org/rankin



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 2(70), червень, 2018 р.

© О. В. Чуєшкова ISSN 2519-2558 

237

УДК: 811.161.2’26
Чуєшкова Оксана Володимирівна,
кандидат філологічних наук, доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

ТЕРМІН ГЕНДЕР І ЙОГО ПОХІДНІ ЯК ЯДРО ТЕРМІНОСИСТЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

У статті розглянуто корпус базових термінів терміносистеми гендерної лінгвістики, похідних від лексеми гендер. У їхньому 
складі виділено однослівні терміни та термінологічні словосполучення. Наголошено, що більшість термінів утворена шляхом 
транстермінологізації з подальшим звуженням значення. Зафіксовано явище варіантності, висловлені рекомендації та прогнози 
щодо подальшого існування варіантних одиниць. 

Ключові слова: гендер, базові терміни, терміносистема гендерної лінгвістики, унормування термінології, варіантність, од-
нослівний термін, термінологічне словосполучення.
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КАК ЯДРО ТЕРМИНОСИСТЕМЫ ГЕНДЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

В статье рассмотрен корпус базовых терминов терминосистемы гендерной лингвистики, производных от лексемы гендер. 
В их составе выделены однословные термины и терминологические словосочетания. Отмечено, что большинство терминов 
создано путем транстерминологизации с дальнейшим сужением значения. Зафиксировано явление вариантности, высказаны 
рекомендации и прогнозы касательно дальнейшего существования вариантных единиц.

Ключевые слова: гендер, базовые термины, терминосистема гендерной лингвистики, нормативность терминологии, вариан-
тность, однословный термин, терминологическое словосочетание.

Oksana Chuyeshkova,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor

Ukrainian engineering pedagogics academy

THE TERM GENDER AND ITS DERIVATIVES  
AS THE CORE OF THE GENDER LINGUISTICS TERMINOLOGY SYSTEM

Over the past decades, gender studies have been developed rapidly in the world and national linguistics, resulting in a number of new 
sciences, including gender linguistics. Today, the research is continuing in two directions: 1) language and gender reflection in it; 2) the 
specifics of male and female speech.

The primary task is to distinguish the body of basic terms, which is complicated, firstly, by the multidisciplinary nature of gender studies 
in general, and secondly, the presence of numerous areas within the gender linguistics itself.

All the analyzed terms were removed from manuals for educational institutions, scientific works, and partially the dictionaries related 
to gender issues in general were used, since the branch vocabulary has not been concludedyet.

It is emphasized that the concept of gender a priori can be qualified as a purely linguistic category, but this token is a generative basis 
for many synthetic terms, which in their turn are the components of analytical nominations of the terminological system of gender linguistics.

Among the one-word terms, two units have been recorded. The rest are the terminological phrases, which can be divided into two 
groups. The first contains two, two-, three-, and four-component terminological phrases with an adjective gender, formed by transtermi-
nalization. The second group consists of terminological phrases, one of the components of which is a complex adjective with the basis of 
gender-. The differences in the writing of such nominations are recorded, which is a testify to the imperfection and disorderly nature of the 
analyzed terminology.

It is stressed that all the consideredterms constitute the core of the gender linguistics terminological system, and they should become the 
basis for putting together a modern terminology dictionary of this scientific direction.

Key words: gender, basic terms, terminological system of gender linguistics, regulation of terminology, variability, one-word term, 
terminological word combination.

Протягом останніх десятиліть (із 1970-х років на Заході й 1990-х в Україні) стрімкого розвитку набули гендерні дослі-
дження, унаслідок чого з’явилася низка нових наук, зокрема гендерна лінгвістика. Сьогодні дослідницькі пошуки тривають 
у двох напрямах: 1) мова і відображення в ній статі; 2) специфіка чоловічого й жіночого мовлення. 

З-поміж науковців, які працюють у цій царині, називаємо А. Архангельську, М. Брус, О. Горошко, А. Загнітка, А. Нелю-
бу, Я. Пузиренко, І. Семенюк, В. Слінчук, Л. Ставицьку, О. Тараненка та багатьох інших. Проте, як ми вже зазначали у по-
передніх розвідках [14], практично відсутні дослідження термінологічної системи гендерної лінгвістики, окремі зауваження 
знаходимо в роботах О. Малахової [5], Ю. Маслової [7], Л. Ставицької [11], також у колективній монографії за редакцією 
Т. А. Космеди [4], що й зумовлює актуальність статті.
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Розглядаючи аналізовану терміносистему, першочерговим завданням уважаємо виділити корпус базових термінів, яке 
ускладнюється, по-перше, міждисциплінарним характером гендерних досліджень загалом, по-друге, наявністю численних 
напрямів усередині самої гендерної лінгвістики.

Мета статті – виокремити й проаналізувати терміноодиниці, похідні від номінації гендер, які становлять ядро терміно-
системи гендерної лінгвістики (далі ТСГЛ), що, у свою чергу, сприятиме подальшому внормуванню термінології.

З-поміж базових термінів, які, як відомо, слугують для номінації концептуально важливих понять певної галузі знань, у 
гендерних дослідженнях виділяємо лексему гендер (від англ. gender – рід, стать). Визначаючи це поняття, більшість науков-
ців [8; 9; 10; 12] наголошує передусім на його соціальній та/або соціокультурній характеристиці. У словникові за редакцією 
А. Денисової [9] є дві статті – «гендер» і «гендер в лінгвістиці». В останній, утім, лише простежується загальновідома 
трансформація цього терміна. Так, підкреслено, що англійський термін gender, який означає граматичну категорію роду, був 
вилучений із лінгвістичного контексту й перенесений до дослідницького поля інших наук – соціальної філософії, соціології, 
історії, політики. До вітчизняної лінгвістики цей термін прийшов із сфери соціальних наук після того, як гендерні дослі-
дження набули міждисциплінарного характеру. 

І лише в розвідці А. Мартинюк знаходимо визначення, у якому соціокультурний аспект цього поняття тісно пов’язується 
з лінгвокультурою, тобто дослідниця робить виразний акцент на чинникові мови, пор.: «Гендер – це соціокультурна кате-
горія, що створюється/відтворюється у соціально-психологічному просторі дискурсу лінгвокультурної спільноти у процесі 
інституалізованої й ритуалізованої міжсуб’єктної мовленнєвої взаємодії, регульованої соціокультурними нормами, що від-
бивають аксіологічні орієнтири категоризації соціальної дійсності у концептуальній картині світу лінгвокультури» [6, с. 6]. 
У лінгвістичному аспекті визначають гендер й Г. Емірсуінова й О. Дудоладова, пор.: «…це засіб диференціації у суспільстві, 
який віддзеркалюється та конструюється мовою» [3, с.6]; «… системна категорія соціального порядку, яка постійно відтво-
рюється у структурах конкретної міжсуб’єктної взаємодії, перш за все, мовленнєвої» [2, с.1].

Отже, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що поняття гендеру апріорі не може кваліфікуватися як суто лінг-
вістична категорія. Проте лексема гендер є твірною основою для синтетичних термінів, які, у свою чергу, є складниками 
аналітичних номінацій гендерної лінгвістики. Простежимо це на прикладах. 

З-поміж однослівних термінів ТСГЛ ми зафіксували лише 2 одиниці – лінгвогендерологія як синонімічна назва гендерної 
лінгвістики й ґендерлект – «передбачуваний постійний набір ознак жіночої та чоловічої мови, правила мовної поведінки, 
стратегії та тактики мовної поведінки чоловіків і жінок у різноманітних комунікативних ситуаціях у контексті тієї чи іншої 
культури» [10]. В одному із залучених до аналізу словників [9] синонімом до цього терміна виступає конструкція чоловіче 
і жіноче мовлення. Термін ґендерлект уважаємо більш вдалим (як відомо, однією з важливих вимог до терміна є стислість; 
також аргументом на його користь можуть служити мовознавчі терміни діалект, соціолект тощо), проте не можемо по-
годитися з його написанням. Услід за О. Малаховою [12] констатуємо усталення вживання варіантів гендер / ґендер, однак, 
зважаючи на правила правопису слів іншомовного походження [13, с.118], наголошуємо на правильності першого з них.

В усіх сучасних терміносистемах переважають аналітичні терміни, й досліджувана не є винятком, принаймні такий 
висновок робимо стосовно залучених до аналізу номінацій. Термінологічні словосполучення (далі ТС), до складу яких ухо-
дять деривати терміна гендер, умовно можна поділити на дві групи. До першої відносимо дво-, три- та чотирикомпонентні 
ТС із прикметником гендерний, наприклад: гендерна концептосфера; гендерна маркованість; гендерний номінатив (ген-
дерний номінант, гендерний мовний номінатив, гендерна лексема); гендерне спілкування (гендерна комунікація); гендерний 
дискурс; гендерний концепт; гендерний неологізм; гендерна метафора; гендерна семантика; гендерна культура мовлення; 
гендерне реформування мови; гендерні маркери мовлення; мовна гендерна репрезентація тощо.

Як бачимо, усі перелічені вище терміни творяться шляхом додавання прикметника гендерний до термінів, використо-
вуваних у мовознавчій термінології. Отже, говоримо про транстермінологізацію стрижневих компонентів із подальшим 
звуженням їхнього значення під час творення ТС. Прикладом цієї групи термінів є також назва аналізованого напряму – 
гендерна лінгвістика.

До цієї ж групи відносимо й ТС, запозичені з інших терміносистем у готовому вигляді, проте переосмислені в аналізова-
ній, наприклад: гендерний стереотип; гендерний маркер; гендерна асиметрія; гендерна норма; гендерна експертиза. Так, 
у сучасних джерелах зафіксовано два ТС – гендерна асиметрія й гендерна асиметрія в мові. Перше ТС є міждисциплінар-
ним і тлумачиться, певна річ, ширше як «неоднакова, непропорційна представленість соціальних і культурних ролей осіб 
обох статей у різних сферах життя…» [12, с. 50]. ТС гендерна асиметрія в мові (синонімами цієї номінації є такі одиниці, 
як фаллогоцентризм і андроцентризм мови) закономірно тлумачиться як «нерівномірна представленість у мові осіб різної 
статі» [10, с. 198]. 

Із двох ТС гендерна асиметрія і гендерна асиметрія в мові перевагу надаємо першому, уважаючи зайвим акцент на мові. 
Зрозуміло, що ТС гендерна асиметрія матиме різні дефініції в гендерній лінгвістиці й, наприклад, соціальних науках, але 
саме через те, що оперуватимуть ним представники різних наукових напрямів, така міжсистемна омонімія не становитиме 
загрози нерозуміння або нерозпізнання. Аналогічні міркування висловлюємо й стосовно ТС гендерна норма, гендерна екс-
пертиза, гендерний стереотип, які також є прикладом транстермінологізації із подальшим звуженням значення в ТСГЛ. 
Так, ТС гендерна експертиза в широкому розумінні тлумачиться як «різновид соціального аналізу, базованого на гендер-
ній методології, що полягає у визначенні відмінностей у політичному, соціально-економічному та культурному статусах 
гендерних груп та владно-підлеглих відносин між ними, виражених у суспільстві через гендерні відносини» [12, с. 50]. У 
лінгвістичному ж контексті це ТС можна визначити як аналіз писемних текстів й усних висловлювань на предмет наявності/
відсутності сексизмів і будь-яких інших дискримінаційних форм і смислів.

До другої групи відносимо низку ТС, один із компонентів яких є складним прикметником з основою гендерно, наприклад:  
• гендерномаркований, який уходить до складу таких ТС, як: гендерномаркований компонент; гендерномаркована лекси-

ка; гендерномаркована лексема; гендерномаркована оказіональна одиниця; гендерномарковані неологічні одиниці;
• гендернопаритетний як компонент ТС гендернопаритетна мова; 
• гендерноінклюзивний як компонент ТС гендерноінклюзивна мова; 
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• гендернонейтральний як компонент ТС гендернонейтральна мова; 
• гендерночутливий, який уходить до складу таких ТС, як: гендерночутлива мова; гендерночутливе письмо;
• гендернорелевантний, який уходить до складу таких ТС, як: гендернорелевантний текстовий фрагмент; гендерноре-

левантна мовна форма.
Щоправда, думки науковців щодо того, виступає ця прикметникова основа частиною складного прикметника чи окре-

мим словом, розходяться. Слушними вважаємо міркування О. Малахової [12], яка, посилаючись на «Український право-
пис», наполягає на написанні прикметників із компонентом гендерно- разом: «Разом пишуться складні прикметники, утво-
рені від сполучення іменника та узгоджуваного з ним прикметника: загальноосвітній (загальна освіта), легкоатлетичний 
(легка атлетика)» [13, с. 41]. Усі проаналізовані в статті прикметники також творяться від підрядних словосполучень, що 
дало нам підставу для написання разом, пор.: гендернопаритетний (гендерна паритетність), гендернонейтральний (гендер-
на нейтральність), гендерномаркований (гендерна маркованість) тощо. 

Утім у дослідженнях Л. Ставицької, А. Мартинюк, Ю. Маслової, у колективній праці за ред. М. Маєрчик та ін. фіксуємо 
написання компонента гендерно окремо, напр.: ґендерно інклюзивна мова; ґендерно нейтральна мова [8]; гендерно пари-
тетна мова [1]; гендерно маркована одиниця [6; 11]; гендерно маркований компонент; гендерно релевантна мовна форма; 
гендерно маркована лексика [7] тощо. Пояснити таке написання можна, так само посилаючись на «Український правопис»: 
«Прислівники, утворені від більшості відносних прикметників, як правило, зберігають на собі логічний наголос і не злива-
ються в одне слово з наступним прикметником або дієприкметником: абсолютно сухий, діаметрально протилежний, різко 
окреслений» [13, с. 42]. Аргументом можуть слугувати й такі усталені в мовознавстві терміни, як стилістично нейтральна 
лексика, стилістично забарвлена лексика, експресивно нейтральна лексика, експресивно забарвлена лексика тощо. Таким 
чином, констатуємо наявність термінів-варіантів, що свідчить про недосконалість та невпорядкованість ТСГЛ. Проте, як 
відомо, варіантність найчастіше фіксується саме на етапі становлення терміносистем. Надалі мають спрацювати чинники 
уніфікації й стандартизації. Переконані, що остаточний вибір залежатиме в тому числі й від узвичаєності, яка вважається 
системно важливою характеристикою терміна. Суть її полягає в тому, що під час укладання термінологічних рекомендацій 
перевага надається терміну, який більш поширений, має тривалішу традицію застосування. 

 Жодним правилом не можна пояснити написання аналізованих прикметників через дефіс, проте фіксуємо й такі номі-
нації: гендерно-чутливий, гендерно-рольовий [10], гендерно-маркований, гендерно-специфічний, гендерно-зумовлений, ген-
дерно-нейтральний [3].

Отже, перед вітчизняною гендерною лінгвістикою стоїть багато завдань, розв’язання яких потребує передусім устален-
ня термінологічного апарату. Пропонована розвідка є спробою виділити базові терміноодиниці терміносистеми гендерної 
лінгвістики, що сприятиме її нормалізації та стандартизації. Аналіз засвідчив поширеність номінацій, твірною основою 
яких виступає міждисциплінарний термін гендер. Переконані, що всі розглянуті терміни становлять ядро терміносистеми 
гендерної лінгвістики, саме вони мають стати основою для укладання сучасного термінологічного словника цього науково-
го напряму. Перспективним уважаємо визначити граматичну й семантичну структуру термінів, виробити рекомендації щодо 
подальшого унормування термінології. 
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НАВЧАЛЬНА ДИСКУСІЯ ЯК МЕТОД РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ВНЗ

У статті розглядається питання проведення дискусій на заняттях іноземної мови як одного з інтерактивних методів на-
вчання. За дослідженнями вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків, це дозволяє забезпечити якість дидактичної діяль-
ності педагога та результативність проведення навчальних занять. Саме завдяки такому виду організації навчання студенти 
набувають мовленнєвих вмінь та вчаться належно сприймати учасників комунікації. Описуються прийоми розвитку ряду навичок 
для ведення дискусій та деякі аспекти, що впливають на якість їх проведення.
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УЧЕБНАЯ ДИСКУССИЯ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

В статтье рассматривается вопрос проведения дискуссий на занятиях по иностанному языку как одного из эффективных 
методов обучения. По результатам исследований отечественных и зарубежных ученых и практиков, это позволяет обеспечить 
качество дидактической деятельности педагога и результативность проведения учебных занятий. Именно благодаря такому 
виду организации обучения студенты приобретают речевые умения и учатся воспринимать участников коммуникации должным 
образом. Описываются приёмы развития ряда навыков для ведения дискуссий и некоторые аспекты, влияющие на качество их 
проведения.
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ACADEMIC DISCUSSION AS A METHOD TO DEVELOP STUDENTS SPEAKING SKILLS

The article deals with the issue of group discussion at foreign language classes as one of interactive teaching methods. According to 
the Ukrainian and foreign scientists and practitioners, this facilitates the quality of didactic teacher activity and the efficiency of practical 
classes. Group discussions occur in many different formats – from very informal ones between friends to highly structured and challenging 
discussions included as part of a selection process. In both cases, there are a number of specific skills that we can help our students develop 
to become better able to contribute effectively to group discussions. Developing group discussion skills is useful for everyday life as we regu-
larly find ourselves having discussions amongst friends, family and colleagues. These may vary from very informal chats about day-to-day 
things, to more serious topics about a recent news story or a problem that needs to be solved. They offer an opportunity for extended speak-
ing and listening practice by all of the contributors. Group discussion practice and skill development is therefore useful for all students. Due 
to such kind of raining students acquire speaking skills and learn to perceive communication members properly. Different sub-skills that are 
involved in participating in a group discussion and the methods to develop them are considered. Described are several key things to consider 
when setting up group discussions in the classroom to ensure that they run successfully.

Key words: teaching, method, discussion, skill, interactive, efficient

Постановка проблеми. Сучасний світ висуває нові вимоги до якості підготовки спеціалістів, адже роль особистості 
у сучасному світі розширилась. Відкритий простір між державами вимагає від людини активного спілкування в процесі 
співробітництва з іноземними партнерами. Вільне володіння англійською мовою стало незамінною потребою спеціаліста. 

Актуальність дослідження. Основною метою навчання іноземної мови є формування комунікативної компетенції, що 
означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати мову як інструмент у 
діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Залучення нових ефективних методів навчання іноземної мови для підготовки 
студентів стало не лише бажаним, а й необхідним.

Серед передових у сучасному навчальному процесі вивчення англійської мови є інтерактивні методи, що дозволяють 
розвивати критичне мислення, збагачувати уяву, вдосконалювати загальну культуру спілкування та соціальну поведінку 
загалом і спрямовані на розвиток не лише творчого потенціалу судента, але й на вміння мислити та швидко реагувати, по-
кращуючи комунікативні навички. 

Одним із ефективних інтерактивних методів навчання іноземної мови є навчальна дискусія – «комунікативний акт, який 
передбачає обговорення проблемних (суперечливих) питань з метою знаходження їх вирішення… в процесі послідовно- 
логічного контраргументування» [3].

Розвиток навичок ведення обговорень є корисним передусім для щоденного життя, адже ми регулярно опиняємось в 
умовах ведення переговорів чи то з друзями, чи з сім’єю або колегами. Теми обговорень різняться, починаючи від щоденних 
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справ аж до значно серйозніших – новин чи проблем, які потребують вирішення. Не меншої ваги набувають вміння ведення 
бесіди тепер, коли співбесіда є все частіше одним із найважливіших етапів працевлаштування. Крім того, вміння вести гру-
пові обговорення дає змогу практикувати свої вміння усного мовлення (і слухання).

 Особливо результативними на заняттях англійської мови є професійно орієнтовані дискусії, прив’язані до спеціальності 
студентів із застосуванням відповідної спеціалізованої лексики. 

Отож, метою нашої статті є представити ключові положення праць зарубіжних науковців щодо використання дискусії 
як інтерактивного методу навчання, розглянути деякі аспекти її проведення та прийоми, спрямовані на розвиток вмінь, що 
сприятимуть ефективному веденню професійно орієнтованої бесіди або дискусії із зарубіжними фахівцями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дидактичний аспект інтерактивних технологій досліджують такі відомі вче-
ні, як Г.М. Брос, М.В. Кларен, Л.В. Пироженко, Н.Ф. Фомин, О.І.Пометун, Н. Суворова та інші. Л.В. Пироженко та О.І. По-
метун, визначають умовну класифікацію інтерактивних технологій за формами навчання (моделями), у яких реалізуються 
інтерактивні методи. Їх розподіляють на чотири групи залежно від мети заняття та форм організації діяльності студентів: 
інтерактивні технології кооперованого навчання, інтерактивні технології колективно – групового навчання, технології си-
туативного моделювання, технології опрацювання дискусійних питань [2, с. 49]. Дискусія чи обговорення стали все ширше 
застосовуватись як методи інтерактивного навчання.

Досить ефективними такі методи навчання вважають науковці Урр, Вільямс та Бурден (Ur,Williams, Burden). 11; 12 Вони 
відзначають особливу специфіку, якої надає робота в групах вивченню іноземної мови. Причин для цього, за їх досліджен-
нями, є дві. По-перше, саме завдяки такому виду організації навчання студенти набувають мовленнєвих вмінь, по-друге, 
вчаться належно сприймати учасників комунікації. За дослідженнями Джонсона (Johnson), правильна організація дискусії 
набуває значної ваги, завдяки чому учасники можуть вести діалоги зі своїми партнерами без контролю з боку вчителя 8, 
с.122. Крім того, таким чином досягається рівність і невимушеність діяльності учасників процесу.

Різні стилі навчання в групах розглядають у своїх роботах науковці Браун та Аткінс (Brown and Atkins (1993)) 4. Подаль-
ші розробки з цього питання можемо зустріти також у працях Tiberius (1999), та Light and Cox (2001) 10;5. Інтернет- сайт 
heacademy. також пропонує цінні приклади та обговорення важливих питань роботи в групах 13. 

Викладення основного матеріалу. Емі Лайтфут (Amy Lightfoot) у своїй роботі досліджує особливості проведення дис-
кусій та перелічує різноманітні види природніх обговорень, які можливо відтворити в умовах навчання 6. Серед них ті, де 
учасники повинні:

• прийняти рішення (н-д, вирішити, кого запросити на вечірку, де їх розсадити),
• висловити свою і/чи зрозуміти точку зору іншого з певної теми (обговорити точки зору про ефективність грошових 

стягнень),
• створити щось (спланувати і виготовити плакат на певну тему),
• вирішити проблему (обговорити ситуацію, пов’язану із рядом логічних процесів).
Обговорення в групі відбувається у різних форматах – від дуже неофіційних (між друзями) до чітко структурованих і 

відповідальних. В обох випадках на успішність перебігу дискусії впливає володіння спеціальними навичками, розвинути 
які студентові може допомогти викладач. Щоб студент був ефективним учасником обговорень, наголошує Лайтфут, особли-
во корисним буде приділити пильну увагу розвитку таких вмінь: 

• аналізувати – цю навичку можна розвивати, даючи студентам індивідуальні теми, які потрібно розширити до всіх 
можливих підтем, які їм згодом потрібно буде розкрити. Студенти можуть пізніше обмінятись записами і оцінити чи проана-
лізувати доцільність тієї чи іншої підтеми, що була включена їх колегою. Разом вони можуть оновити список і обговорити 
логічний зв’язок підтем, а також надати приклади чи обґрунтувати свої зауваження.

• переконувати – ця навичка стає корисною в ситуаціях, коли студентам потрібно приймати рішення, як виконати те чи 
інше завдання (наприклад, який кандидат отримає роботу). Жартівливе завдання для розвитку цієї навички може зводитись 
до підбору в групах 7 прикметників для опису ідеального кандидата. Коли студенти перегруповуються, вони повинні пере-
конати інших учасників групи в тому, що їх список найточніший, одночасно створюючи новий, обговорений список. Ви-
грають ті учасники, які в кінцевому списку отримають найбільше слів з їх першого списку. Доцільно занотувувати фрази, 
які студенти вживають найчастіше, а пізніше обговорити їх з метою подальшого використання.

• контролювати емоції – це можна практикувати, запропонувавши студентам контроверсійну тему, наприклад, «Друзі 
важливіші за сім’ю», де вони мають розділитись і вибрати, чи вони погоджуються, чи заперечують, чи вагаються і запису-
вати їх основні аргументи. У двох групах студентів повинні бути різні точки зору всередині кожної. Основним завданням 
має бути стримувати свої емоції і рівень голосу, доводячи свою позицію. По закінченні обов’язковим є зворотній зв’язок з 
цих питань.

• підтримка – одним із найважливіших тут є навчитись, коли доречно, а коли неприйнятно переривати і як це робити. 
Дуже часто студенти перекрикують один одного, намагаючись донести свою точку зору, і тому забувають слухати. Для тре-
нування цього завданням може бути у групах скласти список випадків, коли можна, а коли неприйнятно переривати мовця.

Як зауважує Лайтфут, доцільно скласти в групах чи разом зібрати список фраз для ввічливого переривання співрозмов-
ника (н-д‘Can i just add something here?’, ‘Sorry I’d just like to clarify something,’ і т.п.). Наступною ціллю буде використати 
записані фрази під час обговорення в групах на задані теми. Інші студенти оцінюють доречність/ввічливість вживання тої 
чи іншої репліки. За умови негативного результату є можливість повторити спробу [6].

Залежно від типу дискусії в групі, яка планується, не зайвим буде скласти список функціональних фраз, що студенти 
могли б вживати у своєму мовленні. Це можуть бути фрази з тем «Обґрунтування», «Висловлення точки зору» чи «Пого-
дження і заперечення» і т.п. Це можна зробити самостійно і потім поширити матеріал серед студентів чи дати їм завдання 
зібрати такий список. Перед кожним обговоренням в групі студентам може даватись якийсь час для повторення потрібного 
функціонального мовного матеріалу на певну тему.

Для того, щоб обговорення у групі проходило успішно, Лайтфут радить приділити окрему увагу деяким аспектам:
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• студенти повинні мати час для планування, чи то в індивідуальній, чи в груповій роботі. Іноді не зайвим є обговорити 
вживання корисних слів або функціональних фраз.

• викладач має бути впевненим, що теми для обговорення є цікавими для студентів;
• між теоретичним матеріалом і використанням його на практиці повинен бути витриманий чіткий баланс;
• використовувати різні стилі / типи;
• змінювати розмір груп і процедуру.
У сучасному діловому середовищі деякі компанії проводять підбір працівників у формі великих групових обговорень 

– іноді більше десяти чоловік. Якщо студентам буде знайомий такий вид роботи, в майбутньому вони із ним впораються 
легко. З цією метою корисно навіть влаштовувати обговорення, залучаючи студентів із інших груп, щоб вони могли практи-
куватись в обговореннях із малознайомими людьми. 

• заохочувати обговорення в групах за межами навчального класу. Для цього корисним буде розробити додаткову форму 
відгуку, де студенти могли б оцінити успіхи своїх одногрупників в обговореннях після занять. Студенти можуть надавати 
свої відгуки з певних аспектів ведення обговорень, що розглядались раніше. Науковець зазначає, що навіть корисніше буде 
отримати різні форми зворотного зв’язку.

• додатково студенти можуть провести так званий «зворотний зв’язок групі», де на завершення обговорення у групі вони 
висловлюються з приводу внеску кожного у ефективність дискусії. Наперед підготовлені питання допоможуть їм у цьому.

• відеозапис обговорення з подальшим демонструванням його уривків буде корисним великій кількості студентів;
• спостереження і нотатки вчителя за роботою групи чи окремих студентів дозволять прослідкувати прогрес у роботі 

кожного. 
Роль викладача при проведенні будь-якої дискусії, як наголошує Лайтфут, найбільш близька до ролі посередника і вклю-

чає в себе такі функції: 
– сформулювати проблему і тему дискусії, створити необхідну мотивацію;
– створити доброзичливу атмосферу. Найкраще дискусія проходить в дружній атмосфері. Важливо, щоб людям, які 

знаходяться в аудиторії, було легко встановити візуальний контакт між собою. Кількість учасників при цьому має бути 
мінімальною; 

– сформулювати разом з учасниками правила ведення дискусії (виступити повинен кожний, уважно вислуховувати того, 
хто говорить, аргументовано підтверджувати свою позицію, не повторюватись, не допускати конфронтації, не оцінювати 
тих, хто виступає доти, доки не зрозумієш їхню позицію; – керувати дискусією: підтримувати високий рівень активності 
всіх учасників, підключати пасивних учасників – оперативно проводити аналіз ідей, які було озвучено 6.

За Лонгом, в процесі роботи групи викладачі зазвичай не втручаються у їх обговорення, навіть якщо помічають неточ-
ності чи помилки з метою забезпечення вільного спілкування. Тому студенти мають змогу помітити помилки один одного і 
в подальшому їх обговорити, що у свою чергу, дозволяє їх надалі уникнути. 6, с. 290

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи вищезазначене, можемо стверджувати, що саме 
при залученні інтерактивних технологій навчання збільшується активність роботи на занятті, увага, мотивація студентів. 
Студенти мають змогу відчути себе не пасивними слухачами, а активними учасниками, розвивають в собі вміння вислухо-
вувати думки інших, погоджуватись з ними або відстоювати свою, самостійно шукати аргументи, пояснювати логічність 
та послідовність своїх думок англійською мовою, володіючи термінами професійного спрямування. Обговорення у групах 
може відбуватись в різноманітних форматах та є корисним для всіх студентів. Його можна застосовувати, вивчаючи осо-
бливості проведення співбесід чи просто як одну із форм мовленнєвої практики для тренування вільного володіння мовою. 
Важливо приділяти увагу розвитку ряду навичок для ведення дискусій і слідкувати, щоб вони враховувалися у кожному із 
видів роботи. Структурування і різноманітність способів зворотного зв’язку дозволять студентам визначити свої слабкі і 
сильні сторони. 
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АУГМЕНТАТИВНИЙ РІД ДІЇ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ:  
ФІНАЛЬНО-ПЕЙОРАТИВНА І ФІНАЛЬНО-МЕЛІОРАТИВНА ГРУПА

У статті проаналізовано різні підходи мовознавців до витлумачення дієслівних родів дії. Охарактеризовано термінологічний 
апарат. Розглянуто дієслова аугментативного (результативного) роду дії з формантами до- + -ся та їх функціональні еквіва-
ленти в сучасних слов’янських літературних мовах у зіставному аспекті. Проаналізовано вживання таких дієслів у сучасних 
художніх текстах. 

Ключові слова: категорія родів дії, дієслово, префікс, постфікс, результатив, рефлексивний показник.
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АУГМЕНТАТИВНИЙ РОД ДЕЙСТВИЯ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ:  
ФИНАЛЬНЩ-ПЕЙОРАТИВНАЯ И ФИНАЛЬНО-МЕЛИОРАТИВНАЯ ГРУППА

В статье проанализированы разные подходы языковедов к истолкованию глагольных родов действия. Охарактеризован тер-
минологический аппарат. Рассматриваются глаголы аугментативного (результативного) рода действия и их функциональные 
эквиваленты в современных словянских литературных языках в сопоставительном аспекте. Проанализировано употребление 
таких глаголов в современных художественных текстах. 

Ключевые слова: категория родов действия, глагол, постфикс, результативный род действия, рефлексивний показатель.
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AUGMENTED MODES OF ACTION IN SLAVIC LANGUAGES:  
FINAL-PYORATIVE AND FINAL-MELIORATIVE GROUP

The paper presents the classification of verbal derivatives according to Aktionsart in Polish (Verbs containing modificational forma-
tives).In the first part of this paper the main aim is to describe a research project about the semantic--derivational category of Aktionsarten 
in Slavonic languages. The second part of this paper focuses on the characterization of resultative types of verbal action. In the author’s 
opinion, the category of aktionsart is a semantic-word formation category, one that includes motivated verbs with formal markers (prefix, 
postfix, functional word) of semantic change of the base verb. Taking into consideration that word formation models are polysemic, the verb 
classes of aktionsart can be specified not by formal factors but by semantic ones. Consequently, the content of the category of aktionsart 
is determined by word formation and semantics together. Another key problem is the connection between the category of aktionsart and 
category of grammatical aspect and the sphere of word formation. The article deals with the resultative category of the «modes of action» 
(Aktionsart) and its functional equivalents in modem literary Slavic languages in contrastive aspect. The results of this comparison with 
examples from the modern literature are presented in the article.

Key words: category modes of action (Aktionsart), verb, prefix, postfix, function word, resultative.

Постановка проблеми. Oднією з найбільш дискусійних в українському та зарубіжному мовознавстві є категорія родів 
дієслівної дії, зокрема через невизначеність її статусу, термінології та класифікації. Складність категорії полягає в тому, що 
вона об’єднує за ознакою подібності змісту різнорівневі й різнопланові засоби мови – лексичні, граматичні, словотвірні [9, 
с. 10], між якими не завжди можна провести чітку межу [5, с. 218]. 

Аналіз досліджень. Уперше у видовій системі слов’янських мов роди дієслівної дії виділив шведський учений  
З. Агрелль у праці «Видові відмінності й творення родів дії в польських дієсловах» (1908). Пізніше проблемою родів дієс-
лівної дії займалися українські (І. Вихованець, К. Городенська, В. Русанівський, С. Соколова, А. Загнітко) польські (Я. Став-
ницька, Е. Кошмідер), чеські (Ф. Травнічек, Ф. Копечний), сербські (Б. Тошович, М. Іванович), російські (М. Шелякин, 
Є. Петрухина, О. Бондарко, JI. Буланін, Ю. Маслов), словацькі (Е. Секанінова, М. Соколова) та інші мовознавці. Роди дії 
(РД) розглядають у різних мовознавчих вимірах: як семантичні угрупування (категорії), лексико-семантичні групи, лексико-
граматичні розряди, морфолого-словотвірні категорії чи словотвірні величини. Проте єдиного погляду серед дослідників 
щодо визначення та класифікації категорії родів дії сформовано не було, чим і зумовлена актуальність дослідження. 

Мета статті: описати та зіставити дієслова результативного роду дії в слов’янських мовах. Завдання запропонованої 
статті: визначити статус категорії родів дії в сучасному мовознавстві, проаналізувати засоби вираження та специфічні семан-
тичні ознаки дієслів результативного роду дії в слов’янських мовах; дослідити їхнє вживання в сучасних художніх текстах.

Виклад основного матеріалу. У слов’янських граматиках існують різні терміни на позначення родів дієслівної дії, 
зокрема рід дієслівної дії, рід дії (укр.), rodzaj czynności, rodzaj akcji (пол.), способ глагольного действия, совершаемость 
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глагольного действия (рос.) spôsob slovesného deja (словац.), zpüsob slovesného dêje (чеськ.) та термін-інтернаціоналізм 
Aktionsart. В. Русанівський під терміном “ роди дієслівної дії розуміє підпорядковану загальній категорії аспектуальності 
граматичну категорію, основу якої становлять пари дієслів, одне з яких характеризується додатковим семантичним зна-
ченням повторюваності, розподільності, однократності й под.” [11, с. 578]. У Новому енциклопедичному словнику чеської 
мови zpüsob slovesného dêje трактується як: 1) словотвірна категорія, яка утворюється за допомогою приєднання до дієслова 
префіксів, суфіксів та клітичних морфем (se, si) в результаті чого змінюється лексичне значення дієслова; 2) другий підхід є 
домінуючим і розглядає не як похідну дериваційну категорію, а як семантичну [17] 

Аспект дії (саме такий термін А. Загнітка вживає щодо категорії родів дієслівної дії) безпосередньо пов’язаний з се-
мантикою дієслова[5, с. 218]. Головна відмінність між аспектами дії полягає не в морфемах, за допомогою яких вони утво-
рюються, а у значенні й особливостях взаємодії з видом, синтаксичному вживанні і словотвірній співвідносності / неспів-
відносності [9, с. 5-12]. До акціональності належать лише такі структурно-семантичні групи дієслів, у яких значення дії, 
назване простим дієсловом, певним чином обмежується, змінюється чи модифікується словотвірним формантом [1, с. 12]. 
Як вважає М. Іванович, основною ознакою акціональності є гетерогенність змісту, оскільки кожен з родів дії має власні 
семантичні та формальні властивості в межах самої акціональності, так і в рамках семантичних категорій вищого рангу [7, 
с. 210]. 

Вважаємо, що роди дієслівної дії – це складна міжрівнева категорія, що позначає спосіб перебігу дії в часі і знаходиться 
на межі словотвору, семантики та синтаксису, оскільки значення нової лексеми, утвореної за допомогою словотвірних засо-
бів (префіксів, суфіксів та постфіксів), зрозуміле подекуди тільки в контексті. 

Немає єдиного погляду серед дослідників і щодо класифікації родів дієслівної дії. Так, О. Ісаченко нараховує 13, В. Руса-
нівський, Н. Авілова – 18, М. Шелякин, О. Бондарко – 23, A. Holvoet (який запропонував найбільш поширену і продуктивну 
класифікацію польського дієслова) – 10, Я. Ставницька – близько 20 (які об’єднуються в 3 великі групи – темпоральні, 
квантифікаційні та ітеративні модифікації). В. Русанівський поділяє роди дії в українській мові на чотири групи (розряди), а 
саме: 1) результативні роди дії, які позначають різні способи експлікації досягнення дією результату; 2) фазові роди дії, які 
позначають різні фази реалізації дії (початок, тривання, кінець); 3) кількісні роди дії, які вказують або на цілісність, або на 
розчленованість (пунктирність) дії; 4) роди дії, які позначають ступінь інтенсивності вияву дії; кожна з груп родів дії поді-
ляється, у свою чергу, на кілька окремих родів дії [11, с. 202]. М. Іванович виділяє 4 комплекси родів дієслівної дії, такі як: 
фазові, детермінативні, кратні та градуальні значення, які у свою чергу поділяються на точніші протиставлення [7, с. 210].

І. Р. Вихованець та К. Г. Городенська вважають, що результативний дієслівний рід формують одновидові дієслова до-
конаного виду, які утворилися від дієслів конкретної фізичної дії зі значенням ‘створення чого-небудь’, причому в ньому 
результативне значення невіддільне від кількісного, нагромаджувального [4, с. 241]. Так, Ю. П. Князев, досліджуючи реф-
лексив у слов’янських мовах, не виділяє в окрему групу дієслова з результативним значенням [8, с. 258-268]. K. Вільчевська 
“czasowniki rezultatywne” вважає одним з найпродуктивніших класів зворотних дієслів у польській мові [20, c. 54-60]. Гра-
дуальність не є акціональною категорією у вузькому розумінні і займає периферійну позицію в системі акціональних зна-
чень, оскільки модифікує не часові характеристики, а цілісність, тривалість, багатократність та результат (ефект) [7, с. 214].

Серед дослідників немає єдиного погляду щодо класифікації префіксально-постфіксальних дієслів результативного 
роду дії. Так, М. Шелякін виділяє термінативно-дуративні (термінативно-тривалі) і термінативно-інтенсивні роди дії, які 
об’єднують дієслова зі значенням ‘значна протяжність повторюваної або тривалої (дуративної) дії чи інтенсивність у вияві 
дії’ і утворюються за допомогою 6 префіксів: на-, за-, раз- / рас-, до-, из- / ис-, у- і постфікса -ся. Семантично до них близькі 
дієслова з префіксом пере- і постфіксом -ся. Окрім аспектуальних ознак ці дієслова об’єднуються і за словотвірним принци-
пом – утворюються від неперехідних неграничних дієслів зі значенням дії осіб і вказують на інтенсивність дії в сфері самих 
виконавців. [14, с. 189-196]. А. Зализняк, А. Шмелев окрім вищеперелічених префіксів виділяє ще префікс вы-. Слідом за 
цими дослідниками польський мовознавець Я. Ставницька також описує дієслова з цими префіксами в межах аугмента-
тивного роду дії [19, с. 149]. М. Іванович в межах комплексу кількісно-градуальних родів дії виділяє інтенсив позитивного 
результату (ви-, до- + -ся) та інтенсив негативного результату (до- + -ся, за-), в сербській мові обидві групи представлені 
префіксом из- [7, с. 212]. У чеській мові інтенсивно-результативні дієслова представлені також формантами do- + se / si, 
типу: dokopali se, dočist se, doprat se, dohospodařit se, dovařit se. Наприклад: … dočtete se, zda jsou lidé ještě ochotni si utahovat 
opasky (ČNK).

С. Соколова вважає, що дієслова, утворені префіксально-постфіксальним способом, мають складнішу аспектуальну 
семантику порівняно з дієсловами з одноморфемним способом вираження. Цим способом утворені насамперед роди ді-
єслівної дії доконаного виду, що позначають велику інтенсивність дії. Так, дослідниця серед префіксально-постфіксальних 
дієслів виділяє досягальний або сатуративний, фінально-негативний або пейоративний та тривало-посилювальний (пози-
тивний) роди дії, які часто можна визначити лише за допомогою контексту [12, с. 66]. 

Предметом цього дослідження є дієслова дії та стану, утворені префіксально-постфіксальним способом за допомогою 
префікса до- і постфікса -ся, які мають квантитативне значення і позначають досягнення цілі, результату, бажаного наслідку 
за допомогою попереднього, довготривалого виконання дії, яка закладена в значенні безафіксного активного дієслова, що 
служить основою. Результативне значення невіддільне від кількісного, нагромаджувального [4, с. 241]. Фінітивний префікс 
до- уживають із дієсловами конкретної фізичної дії на позначення завершальності процесу [3, с. 153]. Утворення дієслів 
з префіксом do- // до- + się // -ся характеризується високою продуктивністю в західнослов’янських мовах: dochować się, 
doczekać się, dodzwonić się, dogadać się, domyślić się, dopukać się, dorobić się, dosłuchać się, dopatrywać się,doszukiwaś się, 
dopraszać się // дочекатися, додзвонитися, дослухатися, доробитися, дошукатися, достукатися. 

Серед дієслів з формантом do- + -ся можна виділити дві підгрупи – фінально-пейоративну і фінально-меліоративну. 
Дієслова зі значенням ‘ досягнути якоїсь цілі в результаті виконання довготривалої і інтенсивної дії (часто з додатковим 
компонентом ‘ перемогти труднощі ’) ’Я. Ставницька об’єднує в доволі численну фінально-меліоративну підгрупу. За допо-
могою цих формантів виражається семантика надмірності дії з позитивною конотацією: doliczyć się, doszukać się, dostukać 
się, dodzwonić się, dokształcić się, dopatrzyć się, dotłuc się, domyślić się, dosłużyć się, dobić się // додзвонитися, дочекатися, 
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догадатися, довчитися, достоятися (у черзі за чимось), догукатися, докричатися (до когось, щоб почути), додуматися (до 
чогось розумного). Семантика дієслів з позитивною конотацією зумовлена активною участю суб’єкта в дії, реалізація якої 
призводить до досягнення мети [19, с. 154]. Шелякин префіксально-суфіксальні утворення з префіксом до- + постфікс -ся зі 
значенням ‘наполегливого, підсилено-інтенсивного і тривалого здійснення результативної дії ’ об’єднує в підгрупу тривало-
підсиленого способу дії, яка виокремлюється в кількісно-інтенсивній групі спеціально-результативного способу дії [14, с. 
183-186]. Порівняймо: Raczej liczyli na to i stwarzali takie warunki, abym domyślił się, że ustalony wcześniej model współpracy 
jest już nieaktualny. I żebym sam powiedział: wyjeżdżam (R. Kapuściński) – цілісно-результативна семантика виділеного дієс-
лова зумовлена інтенсивністю і тривалістю процесу мислення над об’єктом дії. Ida patrzy w jego twarz uważnie, doszukując 
się tam wyjaśnienia: uśmiech będzie znaczył, że to taki żart, poważna mina, iż jest po prostu ekscentryczny, może też ma kłopoty z 
pamięcią, może z powodu wieku, choć nie wygląda na zniedołężniałego staruszka (O. Tokarczuk) – виділене дієслово характери-
зується тривалістю, інтенсивністю та ретельністю процесу мислення, який суб’єкт учиняє над об’єктом, результатом такого 
процесу буде зовнішній вияв емоційного стану суб’єкта. У наведеному реченні Нi, передчуття – були: передчуття нiколи 
не заводять, то тiльки цiлеспрямована сила нашого „хочу!” перебиває їхнiй голос, заважає дослухатися (Л. Костенко) ви-
ділене дієслово означає фізіологічний і мислинєвий процес із тривалою та інтенсивною дією. 

Фінально-пейоративна підгрупа виражає значення ‘приведення до небажаних наслідків через надмірне виконання дії чи 
перебування в певному стані’ (‘ небажаний результат ’, ‘ збільшена інтенсивність ’, ‘ надмірна тривалість інтервалу вико-
наної дії ’). О. Ісаченко приписує таким дієсловам значення ‘небажаний результат’ [6], М. Шелякін об’єднує їх у фінально-
негативну групу і вказує, що вони виражають як надмірність разового, так і кратного прояву дії з негативними для суб’єкта 
наслідками [14; с. 190]. 

Негативна конотація може проявлятися через втому суб’єкта чи поганий стан здоров’я (досміятися, доходитися, добі-
гатися добазікатися, дострибатися, дожартуватися), рідше – через негативні суспільні наслідки (догратися, допарубку-
ватися, додівуватися, дохазяйнуватися, докозакуватися). Проаналізуємо: Чула моя душа, що тут не обійдеться без чепе, 
– знову гуде Тритузний. – За таким фруктом треба було в сто очей дивитись, а ми йому: ось на “Дон-Кіхота” читай, скоро 
Матюшу в “Мартині Борулі” гратимеш… От і догрались… (О. Гончар) – семантика дії виділеного дієслова пов’язана з 
тривалістю та інтенсивністю виконання фізичного процесу, результат якого мав негативний характер. 

Залежно від ступеня вираження негативного значення дієслова цієї підгрупи можна поділити на 4 класи [18, с. 27-28]: ді-
єслова, що позначають негативну дію з сильною від’ємною конотацією (докрастися, добрехатися, допитися, доборотися, 
допрацюватися, допустуватися, догратися) та дієслова зі слабкою від’ємною конотацією (добалакатися, добазікатися, до-
парубкуватися, допанькатися, доплигатися, довештатися, дореготатися, довчитися), дієслова, що позначають нейтраль-
ну дію (досидітися, долежатися, добратися, домуруватися, доспіватися, доміркуватися, докачатися, домчатися, доню-
хатися, добудитися, дописатися, допитатися, доплентатися, досваритися), а також дієслова з позитивною або близькою 
до позитивної конотацією (доробитися, дохазяйнуватися, добиватися, добудуватися, допроситися, дорахуватися). 

Деякі дієслова можуть виражати як негативне, так і позитивне значення. Наприклад, докричатися – 1) Довго крича-
чи, домогтися того, щоб хто-небудь почув, відгукнувся; Докричатися до тих, від кого це залежить: в Україні не тільки 
страшно жити, а й страшно помирати, бо коли людина і за життя в цій країні не становить цінності, то після смерті 
з нею й поготів церемонитися нічого (Б. Левандовський). 2. Довго кричачи, зазнати чогось неприємного. Кричав так, Мі-
ловице, твій свекор і докричався до того, що прийшли до його двору одного дня люди з міліції, звалили на землю й тяжко 
побили ногами так, що не міг він більше ні ворушитися, ні дихати, а тільки лежав і дивився широко розплющеними очима 
в небо. (З. Луценко).

Для західнослов’янських мов ця підгрупа не властива і значення передається описовими конструкціями, хоча Н. Ананье-
ва виділяє 5 польських дієслів з негативною конотацією, а саме [2, с. 43]: doigrać się, dowojować się, dopytać się, dokrzyczeć 
się, dośpiewać się. Окрім дієслова doigrać się, яке має значення «ponieść skutki złego lub lekkomyślnego postępowania» [SJP] 
інші дієслова не відповідають значенню цієї підгрупи, оскільки дієслово dowojować się є розмовним і має значення «walcząc, 
zyskać coś lub stracić», що в контесті може набувати як негативного, так і позитивного забарвлення (Я. Ставницька як при-
клад також наводить тільки цих два дієслова [19, с. 163]), дієслово dopytać się – dopytywać się зі заченням «pytając usilnie, 
dowiedzieć się czegoś» варто віднести до фінально-меліоративної підгрупи, бо виражає позитивний результат виконаної дії; 
дієслів dośpiewać się, dokrzyczeć się SJP не фіксує, останнє згадується в Словнику польської мови під редакцією В. Дорошев-
ського, проте колись воно мало як позитивну, так і негативну конотації. 

У словацькій мові дієслова з префіксом do- + zvratné slovesá sa, si можуть мати модальні значення 1) ‘vykonanie deja vo 
veľkej miere’: dorúbať sa (= hovor. expr. veľmi sa opiť); 2) ‘dosiahnutie kladného výsledku vynaložením veľkého úsilia’: dozvoniť 
sa, dočkať sa. Наприклад: Dočkal sa odpovede od samotného najmocnejšieho muža planéty. Ten mu pogratuloval k narodeninám 
(Інтернет публіцистика) – виділене дієслово позначає тривалу дію, яка спричинила позитивний результат, тобто дієслово 
можна віднести до результативного роду дії фінально-меліоративної підгрупи [16, с. 102]. 

Як зазначає О. Петрухіна, інтенсивність і тривалість дії особливо чітко простежується при наявності парного дієслова 
зі значенням нейтрального результату, наприклад: шукати – знайти – дошукатися, будити – розбудити – добудитися, але 
можуть бути виражені і при відсутності такої пари, наприклад: просити – допроситися, дзвонити – додзвонитися, що дає 
можливість таким дієсловам позначати нейтральну конотацію [10, с. 214]. 

Як стверджує В. Барчук, якщо у дієсловах з префіксом до- та постфіксом -ся (-сь) результативне значення, то це ставить 
під сумнів фінітивну семантику цього префікса, адже постфікс може модифікувати значення, однак не виражає семантику 
інтервалу [3, с. 154]. Цілісно-результативна семантика дієслів з префіксом до- + -ся має лексичний характер і є супровідною, 
оскільки у цих дієслів очевидним є не результат, а фінітивний синктеризм [3, с. 172].

Висновки та перспективи дослідження. Отже, результативний рід дії є одним із найпродуктивніших семантичних 
класів дієслів польської та української мов. Найбільший клас префіксально-постфіксальних результативів становлять кван-
титативні дієслова, які позначають ітеративний (багаторазовий), тривалий перебіг дій і станів. Для вираження результату 
інтенсивної дії в східно- та західнослов’янських мовах використовується префікс до-, do- + постфікс –ся (клітик się / se, 
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si). Особливістю східнослов’янських мов, на відміну від західнослов’янських, є можливість префіксально-постфіксаль-
них дієслів з формантами до-, + –ся набувати ще й значення надмірної інтенсивності з негативним забарвленням. (типу 
добігатися,догратися, допарубкуватися). У чеській та словацькій мовах такі конструкції відсутні, а в польській мові пред-
ставлені тільки одним дієсловом. Для комплексної характеристики категорії результативного роду дії варто провести порів-
няльне дослідження й в інших слов’янських мовах. 
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У статті розглядається політичний дискурс як синтез когнітивних, мовних і позамовних чинників. Політична промова, як 
частина механізму політичної комунікації, має на меті добитись прихильності аудиторії, переконати слухачів та заручитися 
підтримкою. Для цього політики у своїх промовах наводять аргументи і факти, вдаються до різних методів переконання, вико-
ристовують тактики стратегії аргументації. Дослідження лінгвокогнітивних засобів реалізації мовної стратегії аргументації, 
уміння політиками аргументувати свої дії за допомогою лексичних одиниць викликає великий інтерес на тлі вивчення політичної 
комунікативної практики у вимірі англо-українського білінгвізму.
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ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ТАКТИК СТРАТЕГИИ АРГУМЕНТАЦИИ  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИКОВ

В статье рассматривается политический дискурс как синтез когнитивных, языковых и внеязыковых факторов. Политиче-
ская речь, как часть механизма политической коммуникации, имеет целью добиться расположения аудитории, убедить слуша-
телей и заручиться поддержкой. Для этого политики в своих выступлениях приводят аргументы и факты, прибегают к различ-
ным методам убеждения, используют тактики стратегии аргументации. Исследование лингвокогнитивных средств реализации 
языковой стратегии аргументации, умение политиками аргументировать свои действия с помощью лексических единиц вызы-
вает большой интерес на фоне изучения политической коммуникативной практики в аспекте англо-украинского билингвизма.

Ключевые слова: политический дискурс, политическая речь, речевая стратегия аргументации, тактики аргументации.
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LINGUISTIC MEANS OF REALIZATION OFTHE ARGUMENT STRATEGY TACTICS 
IN THE POLITICAL DISCOURSE OF AMERICAN POLITICIANS

The article deals with political discourse as a synthesis of cognitive, linguistic and extra-lingual factors. Political speech, as a part of 
the mechanism of political communication, aims to inspire addressees (citizens), to achieve the commitment of the audience, to convince 
the listeners in the necessity of politically correct actions or evaluations and to get their support. The purpose of political discourse is 
not to describe, but mainly to convince, to persuade and get to action. Politicians give arguments and facts, resort to different methods 
of persuasion, use strategies of argumentation and tactics in their speeches. The argumentation has been described as a set of carefully 
thought out speech acts which depend on a communicative situation and their aim is to achieve certain communicative goal in the process of 
communication. The strategies of argumentation used to achieve the aim are named tactics. Each tactic is characterized by usage of certain 
forms of argumentation, and definite reasonable and emotional arguments. The study of linguistic and cognitive means for realization of the 
language strategy of argumentation, the ability of politicians to argue their actions with the help of lexical units, is of great interest in the 
context of studying political discourse in the frame of English-Ukrainian bilingualism.

Key words: political discourse, political speech, tactics of argumentation.

Лінгвістичні розвідки сьогодення направлені на дослідження комунікативно-прагматичних особливостей різних типів 
дискурсу, що передбачає трактування мови не лише як засобу для спілкування та передавання інформації, але і як механізм 
впливу на формування та змінення поглядів на конкретну ситуацію, який, відповідно, впливає як на індивідуальну поведін-
ку так і поведінку певних суспільних груп [7].

Однією з найбільш повних класифікацій дискурсів є класифікація запропонована Г. Почепцовим, в якій серед інших 
видів він виокремлює політичний дискурс. Спеціалісти з теорії комунікації та лінгвісти не єдині фахівці, які займаються ви-
вченням політичного дискурсу. Дослідженням політичного дискурсу єзаймаються також політологи, психологи, філософи, 
соціологи, економісти тощо. Це підтверджує той факт, що політичний дискурс є об’єктом міждисциплінарних досліджень 
[5]. Доробки Р. Барта, Т. А. ван Дейка, Ю. Хабермаса, М. Фуко та розвідки вітчизняних авторів: Г. Г. Почепцова. М.В. Ільїна, 
О. М. Баранова, Є. І. Шейгала лежать в основі дослідження проблематики політичного дискурсу. Незважаючи на це, лінгвіс-
ти поки не мають єдиного визначення для поняття політичний дискурс.

Метою проведеного дослідження є аналіз лінгвокогнітивних засобів реалізації тактики аргументації в політичному дис-
курсі на матеріалі промов американських політиків.
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В процесі дослідження передбачається вирішення таких завдань: охарактеризувати основні риси політичного дискурсу; 
визначити особливості залучення стратегії аргументації; дослідити лінгвокогнітивні засоби реалізації тактик стратегії аргу-
ментації в політичному дискурсі на матеріалі промов американських політиків.

Ван Дейк (1997), один з провідних вчених у цій галузі, описує дискурс як політичний «коли він має пряму функціональ-
ну роль як форму політичної дії в політичному процесі» [2]. Більш того, цей політичний дискурс «контекстуалізується в 
таких комунікативних подіях, як засідання уряду, парламентські засідання, виборчі кампанії, мітинги, інтерв’ю у засобах 
масової інформації, бюрократичні практики, демонстрації протесту тощо» (там же: 2). 

Політичний дискурс створюється з метою аргументації (Fairclough & Fairclough 2009: 1). Ця мета висвітлює цілеспря-
мований характер політичного дискурсу та його мету для прийняття рішень, вчинення певних дій та переконання і має на-
слідки для побудови і викладу ідеології в політичному дискурсі. Отже, політичний дискурс формується, коли політичний 
діяч у політичному контексті намагається підштовхнути до вчинення певних соціальних дій через переконання.

Політичний дискурс виконує важливу суспільну функцію, а саме – має на меті навіяти адресатам-громадянам необхід-
ність політично правильних дій або надання оцінок певним ситуаціям. Тобто, метою політичного дискурсу є не лише опис 
ситуації, а переконання адресата, спонукання адресата перейти до дій. Політики в своїй http://ua-referat.com/%D0%9C%D0
%BE%D0%B2%D0%B0мові (за деякими виключеннями) оперують певними лексичними символами, такими як демократія, 
закон тощо, а успіх політичної промови залежить від того, наскільки ці символи співпадають поняттями, які вже існують у 
масовій свідомості: політик повинен вміло викликати певні асоціації в свідомості адресатів; його вислови повинні спону-
кати адресатів, «споживачів» політичного дискурсу підтримати його думку [1,146]. Для досягнення цієї мети політики на-
водять аргументи і факти, використовують різні методи переконання. Щоб зрозуміти значимість аргументації у політичному 
дискурсі, необхідно розглянути поняття аргументації детальніше.

Визначення поняття аргументації запропоноване А. А. Івіним вважається основним. А. А. Івін розглядає аргументацію 
як мовленнєву дію, що містить систему тверджень, які спрямовані на те, щоб переконати аудиторію у правильності певної 
думки. Аргументація спрямована насамперед на розум людини, яка, подумавши, спроможна прийняти або відхилити цю 
думку [3,371]. Запропоноване А. А. Івіним визначення аргументації підтверджує думку таких вчених як Т.А. Ван-Дейк, А.П. 
Сковородніков, О.Я. Гойхман та інших, що займаються вивченням проблем лінгвістики та риторики. А саме, аргументація 
– це один з видів мовленнєвих (комунікативних) стратегій. Як зазначає А. П. Сковородніков, мовленнєва стратегія – це план 
мовленнєвої поведінки, що проявляється шляхом вибору мовцем певної системи добре продуманих поетапних мовленнєвих 
дій; це план мовленнєвої поведінки, який враховує комунікативну ситуацію в цілому і направлений на досягнення кінцевої 
комунікативної мети, яка ставилась в процесі спілкування. Тобто, аргументація – це певна система продуманих мовленнє-
вих дій, які втілюються поетапно, та яка враховує комунікативну ситуацію в цілому і орієнтована на досягнення в процесі 
спілкування кінцевої комунікативної мети, а саме – переконати аудиторію прийняти запропоновану промовцем думку. Тоб-
то, можна стверджувати, що аргументація – це різновид мовленнєвої стратегії [6,9].

Мова використовується з незапам’ятних часів для передачі ідей та намірів іншим особам. Щоб промова була успішною, 
доповідач повинен встановити контакт з аудиторією з самого початку виступу. Для того щоб його промова свідчила про 
взаєморозуміння і підтримку, мовцеві перш за все потрібно завоювати справжню довіру і повагу публіки, яка потім пови-
нна підтримуватись мовцем впродовж виступу [7,126]. Взаємодія промовця і слухачів в основному зводиться до обміну 
інформацією про картини світу, адже і промовець і кожен слухач оперує власним досвідом і уявленнями про світ і суспільні 
події. В процесі аргументації відбувається взаємодія систем сприйняття, репрезентації і продукування інформації, тобто 
когніція – саме в цьому полягає когнітивний аспект аргументації. Аргументуючи свої висловлювання промовець проявляє 
себе як мовна особистість, демонструє свої екстралінгвістичні, лінгвістичні і комунікативні компетенції. Промовець задіює 
свої знання, уявлення, свій емоційний стан, а також свій соціальний статус та свої соціальні ролі. Успіх проголошуваної про-
мови залежить від установок по відношенню до пропонента, до точки зору, яка озвучується і до референтного об’єкту [3]. 
Такі установки свідчать про ступінь довіри, про симпатії до пропонента, а від вмінь промовця і від характеру реципієнта за-
лежить завоювання вигідних позицій в процесі спілкування. Якщо промова вдало побудована – це може змінити установки 
адресата в потрібну мовцеві сторону. Щоб досягти підтримки аудиторії оратор повинен викликати у адресата почуття того, 
що він добровільно сприймає чужі думки, що адресат зацікавлений, задоволений, а думки промовця – актуальні, істинні 
[1,16]. Щоб досягти поставленої мети в промові використовують різні форми аргументації. Т. В. Анісімова виділяє три осно-
вні форми: доказування, навіювання і переконання.

Певний набір мовленнєвих тактик характеризує кожну мовленнєву (комунікативну) стратегію. А. П. Сковородніков ви-
значає мовленнєву (комунікативну) тактику як конкретну мовленнєву дію в процесі реалізації мовленнєвої стратегії, мета 
якої – вирішення комунікативного завдання передбаченого стратегією [6,5]. Аргументація також характеризується такти-
ками, направленими на переконання аудиторії у правильності думок та поглядів проголошених мовцем. У збірці наукових 
праць «Методологія досліджень політичного дискурсу: актуальні проблеми структурного аналізу суспільно-політичних 
текстів» на думку А. А. Марковича основними тактиками аргументації є тактика ототожнення політика з народом, тактика 
емоційного тиску, протиставлення, апелювання до авторитету (наведення статистичних чи наукових даних), тактика поси-
лання на власний досвід[4].

Одна з найважливіших тактик політичного дискурсу, як вважає А. А. Маркович, – це стратегія ідентифікації, тобто ото-
тожнення політика з народом. Кандидати, проголошуючи свої промови в процесі виборчих кампаній, з одного боку, хочуть 
переконати адресатів-виборців зробити вибір на їх користь, а з іншого боку – залишатись в їх очах звичайними пересічними 
людьми. Згідно статистичних даних, люди більше довіряють саме тим політичним діячам, які схожі на них самих, і саму 
тому кандидати у своїх промовах ставлять за мету створити імідж середньостатистичних американців. Вони хочуть пере-
конати слухачів в тому, що промовець-політик – «своя», близька до народу людина [4,415].

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що для реалізації аргументації в політичному дискурсі мовці використовують 
певні тактики, основним завдянням зазначених тактик є вплив на думки та погляди аудиторії для того щоб переконати її в 
тому, що позиція промовця заслуговує довіри і варта їх підтримки.
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Варто зазначити, що знання тактик не є достатнім для успішного переконання, більш важливим є вміння застосовувати 
їх правильно. З цією метою політик під час промови змушений дотримуватися певних правил аргументації. Однак, політики 
по-різному застосовують аргументацію у своїх промовах і тому вплив на аудиторію може бути різним. 

За допомогою тактик аргументації політики впливають на формування та на зміну думок адресатів-виборців. Однак, 
в коженого політика використання цих тактик індивідуальне. Це відображається на їх популярності серед виборців, адже 
для кожного політика вміння переконувати та завойовувати аудиторію не лише ділом, а й словом, є надзвичайно важливим. 
Матеріалом дослідження слугують промови кандидатів на посади президента та віце-президента США від двох найбільш 
впливових партій США, а саме – Барака Обами та Джо Бідена (Демократична партія), а також Джона МакКейна та Сари 
Палін (Республіканська партія).

В ході проведення дослідження було помічено певні тенденції у побудові промов. Так, наприклад, у передвиборчих 
промовах Сари Палін і Джо Бідена (кандидатів на пост віце-президента) частіше вживаються агітаційні тези на користь Б. 
Обами і Дж. МакКейна. В снові промов Б. Обами і Дж. МакКейна лежать обіцянки до майбутніх дій та змін у політичному 
житті країни. Проводячи порівняння промов Дж. Бідена та С. Палін було помічено багато спільних та відмінних рис тактики 
аргументації. Політики також використовують тактику ототожнення себе з народом. В мовленні ця тактика виражається 
через вживання порівняння, наприклад: Our family has the same ups and downs as any other... the same challenges and the same 
joys [11]; And this is the time as Americans, together, we get back up [9]. У своєму виступі Дж. Біден наголошує на тому, що він 
та його партія, як частина американського суспільства, прагнуть того самого що і всі американці – сприяти добробуту і про-
цвітанню своєї країни. С. Палін згадує сімейні цінності, наголошуює на тому, що її родина така ж як і у всіх американців, з 
тими ж самими потребами, а свої дії вона направляє на те, щоб полегшити життя усім родинам Америки. Емоційно забарв-
лені аргументи Дж. Бідена передані емфатичною конструкцією (this is the time...), за допомогою порівняння (as Americans), 
а також у використанні прислівника together який передає єдність політика з народом. В промовах С. Палін виділяємо по-
рівняння (same… as) та повтори типу the same challenges, same joys, the same ups and downs, якими вона аргументує сказане. 
У своїх промовах кандидати часто використовують розмовну побутову лексику, щоб їх промова була зрозумілішою для ауди-
торії та сприяла створенню образу пересічних, простих американців, наприклад: average hockey mom, going into harm’s way, 
they wrote him off, kids [11]; Americans have been knocked down, climb out, dug us into a very deep hole [9]. У своїй промові Дж. 
Біден широко використовує тактику аргументації, коли в якості аргументів подаються загальновідомі факти. Підсумовуючи 
наведені факти, мовець-політик аргументує і «нав’язує» рішення своїм виборцям. Він робить це так вміло, що це рішення 
здається виборця єдино правильним, наприклад: …they’re asking questions as profound as they are ordinary. Questions they 
never thought they would have to ask:

Winter’s coming. How we gonna pay the heating bills?
Should mom move in with us now that dad is gone?
Fifty, sixty, seventy dollars to fill up the car?
Another year and no raise?
Did you hear the company may be cutting our health care?
How are we gonna be able to retire?
Now, we owe more on the house than it’s worth. How are we going to send the kids to college?
That’s the America that George Bush has left us, and that’s the future John McCain will give us. These are not isolated discussions 

among families down on their luck. These are common stories among middle-class people who worked hard and played by the rules 
on the promise that their tomorrows would be better than their yesterdays [9]. Мовець-політик спочатку прогнозує невеселі 
будні американців, а потім підсумовує, кажучи що Дж. МакКейн не в змозі змінить існуюче становище. В мові Дж. Бідена 
часто використовується анафора, наприклад: Questions they never…;...they’re asking questions…. That’s the America... that’s 
the future…. Щоб висловити аргументацію, мовець-політик також вдається до використання протиставлення з елементами 
анафори, наприклад: These are not isolated discussions... – These are common stories….

Критикуючи своїх опонентів і Дж. Біден і С. Палін вдаються до використовуюння порівнянь, наприклад: Now, despite 
being complicit in this catastrophic foreign policy, John McCain says Barack Obama isn’t ready to protect our national security. 
Now, let me ask you: whose judgment should we trust? Should we trust John McCain’s judgment when he said only three years 
ago, «Afghanistan – we don’t read about it anymore because it’s succeeded?» Or should we trust Barack Obama, who more than a 
year ago called for sending two additional combat brigades to Afghanistan? The fact is, al-Qaida and the Taliban-the people who 
actually attacked us on 9/11 – have regrouped in those mountains between Afghanistan and Pakistan and are plotting new attacks. 
And the Chairman of the Joint Chiefs of Staff echoed Barack’s call for more troops. John McCain was wrong. Barack Obama was 
right (Дж.Біден); America needs more energy... our opponent is against producing it. Victory in Iraq is finally in sight... he wants to 
forfeit [11]. Щоб спростувати критику Дж. МакКейна на адресу Б. Обами спочатку Дж. Біден вживає вставні речення, напри-
клад: despite being complicit in this catastrophic foreign policy…, і завершує це вводячи риторичні запитання. Оскільки, хоча 
риторичні запитання і не вимагають відповіді, вони адресовані співрозмовнику та чинять певний вплив на адресата. Метою 
виголошення риторичного запитання є намір промовця спонукати слухача по-перше – самому знайти відповідь, і тим самим 
переконує його що це і є єдина правильна відповідь [9]. Така фігура стилістики як епанафора часто присутня у структурі 
риторичних питань, наприклад: Whose judgment should we trust? Should we trust John McCain’s judgment…? З метою підви-
щення довіри аудиторії до промови використовується вставна конструкція The fact is. Оскільки, можна стверджувати, що не 
повинно залишитися жодних сумнівів в тому, що інформація, яка подається після вставної конструкції, є загальновідомою 
і правдивою. Переконливо звучить аргументація, яка виражена протиставленням: John McCain was wrong – Barack Obama 
was right. В промові С. Палін подає аргументи через протиставлення, яке виражається складеним присудком, наприклад: 
needs more energy – is against producing it, is finally in sight – wants to forfeit.

Варто зазначити, що в промові Дж. Бідена критика опонента не є дуже різкою та категоричною. Це можна пояснити тим, 
що перед тим, як розкритикувати опонента, політик застосував тактику непрямого усунення супротивника з гри, напри-
клад: John McCain is my friend. We’ve known each other for three decades. We’ve traveled the world together. It’s a friendship that 
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goes beyond politics. And the personal courage and heroism John demonstrated still amaze me. But I profoundly disagree with the 
direction that John wants to take the country [9]. Щоб висловити свою повагу до опонента та підкреслити його хороші якості 
і свою давню дружбу політик використав такі лексичні одиниці як my friend, a friendship, together, personal courage and 
heroism. Однак, в наступному висловлюванні Дж. Біден чітко виражає своє несхвалення дій супротивника, наприклад: But I 
profoundly disagree with the direction that John wants to take the country. Це стало аргументом на корись Дж. Бідена, тому що 
доводить те, що його метою не було поставити під сумнів авторитет Дж. МакКейна своєю критикою, а він просто озвучив 
факти.

Захопившись критикою обидва політики і С. Палін і Дж. Біден у своїх промовах звинувачують своїх опонентів у тих 
самих помилках. Так, Дж. Біден звинувачує Дж. МакКейна в тому, що політик проти зниження податків, а також виступає 
проти залучення ощадних альтернативних джерел енергії, наприклад: John McCain proposes $200 billion in new tax breaks for 
corporate America, $1 billion alone for just eight of the largest companies, but no relief for 100 million American families; But he 
voted time and again against incentives for renewable energy: solar, wind, biofuels [9]. Сара Палін в своїх промовах звинувачує 
Барака Обаму в подібному, наприклад: Taxes are too high... he wants to raise them [11]. Також Сара Палін стверджує, що Дж. 
МакКейн припускає можливість використання ощадних альтернативних джерел енергії, наприклад: we’re going to build more 
new-clear plants... create jobs with clean coal... and move forward on solar, wind, geothermal, and other alternative sources [11]. 
Оскільки політик використав більше різних тактик аргументації у своїй промові, його промова має більш переконливий 
вплив на адресата.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що дискурс – це один з видів комунікативної діяльності, явище інтерактивної вза-
ємодії, потік мовлення, що реалізується в усній та письмовій формі, обмежений конкретним каналом спілкування та регулю-
ється стратегіями і тактиками комунікантів. Дискурс, залежно від тематики спілкування, синтезує когнітивні, мовні і поза-
мовні (соціальні, психічні, психологічні тощо) чинники. Стратегію аргументації визначаємо як мовленнєву дію, що містить 
систему тверджень, метою яких є переконання аудиторії у правильності озвученої думки. Стратегія аргументації націлена 
на розум людини, оскільки подумавши, адресат приймає або спростувує почуте. Аналіз лексичного матеріалу підтвердив 
те, що аргументація є мовною стратегією, яка характеризується певними тактиками здійснення впливу на аудиторію. До 
основних тактик аргументації належать: тактика ототожнення політика з народом, тактика емоційного тиску, тактика порів-
няльного протиставлення, тактика ненавмисного усунення опонента, звернення до авторитету мовця, для цього наводяться 
статистичні чи наукові дані та акцентується на власному досвіді політика. Перспективи подальших розвідок у даному на-
пряму вбачаємо в аналізі лексичних засобів реалізації тактик стратегії аргументації в політичному дискурсі.
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