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РОЗДІЛ 1 
 

ЛІНГВОДИДАКТИКА  
ТА СОЦІОЛІНГВІСТИКА

УДК 1.111’37
Заграновська Олена Іллівна,

викладач кафедри англійської філології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,

ВЖИВАННЯ ІДІОМАТИЧНИХ ВИРАЗІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ  
В СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННІ

У статті досліджуються ідіоматичні вирази на позначення любові в сучасній англійській мові. Опираючись на праці ви-
датних вчених-лінгвістів, проводиться історичний огляд походження ідіом, розглядаються теорії їх утворення та класифікації 
як у вітчизняному, так і зарубіжному мовознавстві. У статті аналізуються природа, структурно-семантичні та граматичні 
особливості ідіом. Важливий акцент робиться на розумінні лексичного значення одиниці, що здебільшого не випливає з її окремих 
компонентів і цим самим надає своєрідного характеру ідіомам.

На прикладах сучасної англійської мови показано важливість стилістичної функції ідіоматичних виразів. Адже вміле за-
стосування даних висловлювань забарвлюють процес спілкування, надають йому романтичності, дають можливість англійцям 
красномовно висловлювати почуття любові один до одного і цим самим здійснювати успішне спілкування. 

Ключові слова: фразеологічні одиниці, ідіоматичні вирази, вираження почуття любові, комунікативний процес. 

Olena Zagranovska,
Lecturer of English Philology Department Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,

THE USAGE OF THE IDIOMATIC EXPRESSIONS CONVEYING THE FEELING OF LOVE  
IN THE MODERN ENGLISH SPEECH

The research focuses on the idiomatic expressions of love in the modern English speech. The historical review of the origin of the units, 
their formation and classification both in the home and foreign Linguistics is based on the works and theories of the distinguished linguists. 
In the article the analysis of the nature, structural and semantic characteristics of the idioms and their grammatical peculiarities is carried 
out. A very important aspect of the research is the knowledge and understanding of the idiomatic semantic meaning, since it cannot be de-
rived from the separate components of the unit, thus making the idioms peculiar by their nature.

In the research the usage of the idiomatic expressions conveying love in the context of communication in the modern English speech is 
studied. The stylistic function of the items is considered. There have been given a number of examples.

The aim of the research is to prove that the knowledge of the idioms themselves and their true semantic meaning and the correct usage 
of them in the process of communication is very important and should be further studied. All this makes the modern English language much 
more colorful, varied, romantic and helps to successfully express the human feelings of love towards each other, which, in the result, pro-
vides successful communication.

Key words: phraseological units, idiomatic expressions, expressions for love, communicative process.

Дослідження питання сталих словосполучень, фразеологічних одиниць та ідіоматичних виразів в англійській мові ви-
кликає дедалі більший інтерес для вітчизняних та зарубіжних вчених і є особливо цікавим в світлі комунікативно зорієнто-
ваної лінгвістики. Адже англійська мова належить до унікальних лінгвістичних явищ з огляду на кількість її національних, 
регіональних варіантів і моделей, які використовуються в соціальній комунікації) [4].

У процесі розвитку багатовікової історії англійської мови у ній накопичувалася велика кількість слів та сталих словоспо-
лучень, а саме ідіом, природа та особливості вживання яких досі вивчаються сучасними мовознавцями. Згідно визначення 
англійського лінгвіста Логана Сміта «…ідіоми є глибоко національними, що передають запах ґрунту, на якому вони вирос-
ли, простір полів і пасовиськ та дихання дерев, звідки беруть свій початок всі форми національної мови і національного 
мистецтва і куди для поповнення своїх життєвих сил вони повинні знов і знов звертатися» [5, с.173].

Проблемою ідіом як складових фразеологічних одиниць займалося чимало британських, американських, австралій-
ських, українських та російських вчених-лінгвістів. Серед них Дж.Сейдл, У.Макморді, О.Швейцер, Г. Грінь, А.Івченко, М. 
Алефіренко, В. Виноградов, О. Кунін, та інші. Згідно праць вище вказаних вчених, існує чимало теорій походження, при-
роди та класифікації ідіоматичних одиниць. 

Стосовно наукового походження, термін «ідіома» бере початок від давньогрецького слова «іdiōma», що означає «осо-
бливість, своєрідність». Виділяються два основні погляди на ідіоматичні одиниці – так звані «широкий підхід» та «вузький 
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підхід» до ідіом. Згідно з останнім, ідіомами вважається лише такі «стійкі словосполуки, семантика яких не виводиться зі 
значень її складників, а інтегрована ними формально; виникає внаслідок утрати мотиваційних відношень» [3, с.173].

У нашому дослідженні ми зосередимося на ідіоматичних виразах, що передають почуття любові та на прикладах англій-
ською мовою покажемо особливості їх вживання та роль у процесі спілкування. 

Звідси витікає мета нашої розвідки, а саме проаналізувати природу, структурно-семантичні особливості та стилістичну 
функцію ідіоматичних одиниць, а власне тих, що виражають любов.

Предметом дослідження є ідіоматичні вирази на позначення любові.
Завданням розвідки є на прикладах англійських речень показати застосування ідіоматичних одиниць, що виражають 

почуття любові в контексті комунікації, звертаючи увагу на національну своєрідність ідіом у англійській мові. 
Історія походження ідіом, їх визначення, класифікація та роль застосування в усному та писемному мовленні є довго-

тривалою та неоднозначною. Варто зазначити, що у вітчизняному мовознавстві протягом довгого часу існувала традиція 
називати ідіоми «фразеологічними зрощеннями», за термінологією відомого радянського мовознавця академіка В.В. Вино-
градова. Він розподілив фразеологічні одиниці на фразеологічні зрощення (або ідіоми у вузькому значенні), фразеологічні 
єдності та фразеологічні сполучення [ 1 ]. 

На думку В. В. Виноградова, фразеологічні зрощення характеризуються немотивованістю складу зворотів (тобто з суми 
складових таких фразеологічних одиниць неможливо дізнатися про загальний зміст одиниці) та абсолютною семантичною 
єдністю компонентів. Наведемо приклади наступних фразеологічних зрощень, тобто семантично неподільних фразеологіч-
них одиниць, значення яких не випливає зі значень їх компонентів:

– a fishy story –“видумка” (дослівно: “риб’яча розповідь, казка”)
– to buy a pig in a poke –“купувати кота в мішку” (дослівно: “купувати свиню у мішку”)
– to show the white feather –“злякатися” (буквально: “показати біле перо”)
– to wear one’s heart on one’s sleeve –“бути відкритим, відвертим”, хоча дослівний переклад – (“носити серце на рукаві”)
• break a leg – “щасти тобі, удачі” (дослівно: “зламати ногу”)
• that’s the last straw –“це остання соломинка” (дослівно: “моє терпіння закінчилося”)
• you can say that again –“можеш сказати це ще раз” (дослівно: “я з тобою погоджуюся”)
Опираючись на наведені вище фразеологічні одиниці, ми можемо стверджувати, що вони носять ідіоматичний, тобто 

переносний характер, втратили в процесі розвитку внутрішню форму,і значення окремих компонентів не ототожнюється із 
загальним лексичним значенням одиниці.

Досі побутує теорія фразеологічних зрощень, що містять граматичні архаїзми, які є синтаксично неподільним цілим. 
Часто в контексті спілкування вони виглядають граматично нелогічними. Так, ідіома I am good friends with him (“ми з ним 
добрі друзі ”) є, з точки зору граматичної структури, неправильною та нелогічною. Займенник I стоїть в однині, проте форма 
I am a good friend with him є неможливою, хоча значно більш логічною. Можливою є форма I am good friend of his, але вона 
не є ідіоматичною одиницею і має в перекладі інше значення. 

Варто також звернути увагу на фразеологічні зрощення, що стали нерозкладними як лексично, так і семантично. Такі 
одиниці розглядаються як єдине ціле з конкретним семантичним навантаженням. Наведемо приклади:

– cut somebody some slack – “не бути надто критичним, ставитися до когось лояльніше” (дослівно: “вдарити по слабкому 
місці”) 

– pull someone’s leg –“жартувати над кимось” (дослівно: “тягнути когось за ногу”) 
– under the weather –“під впливом погоди” (дослівно: “зле почуватися”)
– we’ll cross that bridge when we come to it – “не будемо забігати наперед” (дослівно: “ми перетнемо міст, коли доберемося 

до нього”), та багато інших прикладів.
Не менш цікавими є фразеологічні зрощення, котрі являють собою таку семантичну єдність, що лексичні значення ком-

понентів зовсім неважливі для розуміння цілого. Наведемо приклади:
– to bring the house down –“викликати бурю овацій” (дослівно: “завалити будинок”)
– to get out of hand – “втратити контроль” (дослівно: “випустити з рук”), та багато інших.
Аналізуючи природу та функціонування ідіоматичних одиниць в англійській мові, варто згадати дослідження даного 

питання такими британськими вченими, як Дж. Сейдл та У. Макморді. У передмові до своєї лексикографічної праці «English 
idioms and how to use them», класифікація відбувається зокрема за походженням ідіоматичної одиниці та за критерієм по-
вної/неповної фіксованості. Отже, за етимологічним покажчиком ідіоми бувають: біблійні та літературні («to kill the fatted 
calf», «to turn the other cheek», «the apple of one’s eye» – Biblical sources, «the green-eyed monster» – Shakespeare); побутові (to 
make a clean sweep of something, to hit the nail on the head); сільськогосподарські (to go to seed, to put one’s hand to the plough, 
to lead someone up the garden path); кулінарні (to eat humble pie, out of the frying-pan into the fire, to be in the soup); військові (to 
cross swords with someone, to fight a pitched battle, to fight a losing/winning battle); морехідні (when one’s ship comes home, to be 
in the same boat as someone, to be in deep waters, to sail under false colours); анімалістичного походження (to play cat and mouse 
with someone, to kill two birds with one stone, to be top dog, a pretty kettle of fish); з колірним компонентом (to beat someone black 
and blue, to have green fingers, to be in the pink); з компонентами на позначення частин тіла (to pull someone’s leg, to lose heart, 
to get something off one’s chest, to twist someone round one’s little finger) [6, с. 5].

Дж. Сейдл та У. Макморді класифікували британські ідіоми на три групи. Так, до першої групи належить ідіоматична 
одиниця (to give someone the cold shoulder), у складі якої неможливі ані лексичні (to give someone the ‘cold’ or ‘warm shoulder), 
ані морфологічні зміни – артикль, керування тощо (to give someone ‘a’ cold shoulder to give a cold shoulder to someone).

До другої групи ідіоматичних одиниць належить (to make a clean breast of it (to tell truth about it)), у якій можливі зміни 
часу дієслова. До третьої групи, в якій дозволяються обмежені зміни у нефіксованій частині належать такі ідіоми, як (to have/
to take/to enjoy forty winks, to keep a sharp/careful/ watchful/ professional eye on someone).

Такого роду дослідження та класифікація ідіом відображає своєрідність англійської мови в аспекті ідіоматичності, мож-
ливості варіацій на граматично-словотворному рівні та неоднозначність семантичного навантаження одиниці.
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А як же представлені в сучасній англійській мові ідіоми, що покликані виражати почуття любові? Якими структурно-
семантичними особливостями вони наділені? Яку роль вони відіграють у процесі людського спілкування? 

Спробуємо проаналізувати найуживаніші, найпопулярніші приклади застосування даних ідіом в сучасному англійсько-
му мовленні.

Отже, що ми розуміємо під терміном “любов”? Для одних людей вона означає турботу, ласку, розуміння, взаємопо-
вагу. Інші сприймають її як готовність самопожертви, приділяти якомога більше часу та уваги найдорожчій людині. Ба-
гато написано про це почуття у книгах, знято кінострічки. Любов вважається рушійною силою, що робить цей світ 
красивішим,благороднішим, чистішим. Саме в процесі спілкування люди обмінюються цим почуттям і ось чому важливо 
вміти грамотно та доречно вживати фрази та вирази, щоби відкрити свої почуття та донести їх до іншої людини.

То які ж ідіоматичні вирази найбільше полюбляють англійці? Розглянемо та проаналізуємо наступні приклади: 
1. the love of my life (кохання мого життя)
I adore you, Helen! You are the love of my life!
It’s so wonderful to be the love of somebody’s life, is it not?
2. love is blind (кохання сліпе)
Have you seen Sarah’s new boyfriend? Love is blind, I must say.
Love is blind! Be careful who you choose.
3. all’s fair in love and war (у коханні як на війні) 
I will dare send her the flowers thought she doesn’t care. All’s fair in love and war. 
4. love makes the world go round (любов рухає світ)
I believe that love makes the world go round. Do not you think so?
Go and propose to her! Love makes the world go round!
5) make love not war (займіться коханням, та не сваріться)
Stop fighting you two! Make love not war.
I guess this argument is senseless! Let’s make love not war!
6) love will find a way (кохання знайде спосіб)
Don’t you worry so much, eventually love will find a way!
7. puppy love (юнацька закоханість)
Just look at them! It must be puppy love.
7. fall in love with somebody (закохуватися). I think I’m falling in love with my best friend. What should I do?
9) love at first sight (кохання з першого погляду)
My wife and I met at a party. It was love at first sight.
10) be an item (мати романтичні стосунки)
I didn’t know Chris and Sue were an item. They didn’t even look at each other at dinner.
11) match made in heaven (кохання від бога)
– Do you think Matt and Amanda will get married? – I hope they will. They’re a match made in heaven.
12) be head over heels (in love) (без тями кохати)
Look at them. They’re head over heels in love with each other.
13) those three words (три чарівних слова)
I love you (yes, that’s exactly three words)
I think he loves me, but he hasn’t said those three little words yet.
14) have the hots for somebody (вважати когось дуже привабливим) 
Nadine has the hots for the new apprentice. I wouldn’t be surprised if she asked him out.
15) kiss and make up (помиритися)
Our relationship is like a roller-coaster ride. We fight nearly every day, but then we always kiss and make up.
16) blinded by love (засліплений коханням) [9]
She is so blinded by love that she can’t see him for who he truly is. He is not a good person, he is rude and disrespectful to 

everyone around him, including her.
Аналізуючи вище розглянуті приклади вживання ідіоматичних виразів на позначення любові, варто ще раз вказати на 

своєрідність їхньої природи, адже загальне розуміння та лексичне значення даних одиниць не виводиться з окремих ком-
понентів, що входять до їхнього складу, здебільшого вони вживаються у переносному значенні, що і надає важливості 
вивчення такого роду фразеологічних одиниць. Варто також підкреслити їхні структурно-семантичні та граматичні особли-
вості. Адже деякі з них можуть складатися лише з двох чи трьох компонентів, базуючись на елементарному граматичному 
рівні (love is blind, kiss and make up), при цьому передаючи повноцінне лексичне значення. Деякі застосовуються у вигляді 
повноцінної фрази з дотриманням належних граматичних форм, чи то в активному, чи то в пасивному стані (have the hots 
for somebody, match made in heaven, blinded by love) і теж несуть при цьому повноцінне лексичне значення та інші. Оскіль-
ки такі одиниці спілкування та вираження почуттів є широко вживаними і одними з найулюбленіших виразів в сучасній 
англійській мові, можна зробити висновок, що ідіоматичні вирази на позначення любові, симпатії, прихильності несуть 
важливу стилістичну функцію, забарвлюють процес спілкування, надають йому романтичності, дають можливість англій-
цям красномовно висловлювати почуття любові один до одного. Знання походження таких одиниць, розуміння значення та 
вміле застосування надає процесу комунікації неординарності, красномовності, романтичності, що, в свою чергу, сприяє 
успішному спілкуванню людей. 
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ГЕРМАНІЗМИ ТА ІНШІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ДІАЛЕКТНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Германізми та похідні від них утворення, слова і морфеми, засвоєні через посередництво німецької мови, посідають чільне 
місце в лексико-фразеологічній системі волинських говірок української мови. Германізми у складі ФО стосуються духовної сфери, 
побутової, професійно-виробничої, соціальної, культури. Запозичені усним шляхом конкретні назви, які часто собою являють 
безеквівалентну лексику, набувають фразеологічно зв’язаних значень. Ці одиниці у волинських говірках мають широкий спектр 
стилістичних забарвлень – від урочистого, високого до іронічного, зневажливого. Просторічна вимова запозичень у складі фра-
зеологічних одиниць також є джерелом конотації. Деякі германізми та інші запозичення зберігають фонетико-граматичні риси 
мови-посередниці – польської або ідиш.

Ключові слова: волинські говірки, германізми, компонент фразеологізму.
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GERMANISMS AND OTHER BORROWING IN DIALECTAL PHRASEOLOGY

The unique phenomenon of culture of South Volyn should be considered as an integral structure that developed on the basis of lo-
cal traditions, creatively mastering the best achievements of European culture. In contrast to the literary language, which has been re-
plenished mostly in abstract vocabulary, dialectal language absorbs verbally the foreign-language specific names, which often repre-
sent a non-equivalent vocabulary. German words and derivatives from them, words, and morphemes, acquired through the mediation of 
the German language, occupy a prominent place in the lexical-phraseological system of the Volyn dialects of the Ukrainian language. 
Germanisms in the FO relate to the spiritual sphere, professional production, household, social, sphere of culture, fashion, including the 
names of decorations and ornaments. Such vocabulary was intensively assimilated, created word-building nests and acquired a phraseolog-
ically predetermined meaning. These units in the Volyn dialects have a wide range of stylistic colors – from solemn, high to ironic, disparag-
ing, they have acquired the relevant connotations in the colloquial language. A linguistic pronunciation of borrowings in the phraseological 
units is also a source of connotation, as well as a specially introduced dialectal pronunciation of Ukrainian words. Some germanisms and 
other borrowings preserve the phonetic and grammatical features of the language-mediator – Polish or Yiddish.

Key words: dialects of Volyn, germanism, idiom component, adoption.

В діалектній фразеології волинського говору можна спостерігати чимало компонентів-запозичень як давніх, так і нові-
ших, що пов’язано з непересічною роллю волинських земель у східнослов’янському інформаційному просторі. 

Постановка проблеми. Відомо, що ФО характеризуються усталеністю, відтворюваністю, надслівністю, через що ін-
шомовні компоненти у складі усталених сполук свідчать про їхнє глибоке засвоєння діалектною мовою, здатність присто-
совуватися до ареальної мовної системи, розвивати фразеологічні значення. Німецькі слова та похідні від них утворення, 
слова і морфеми, засвоєні через посередництво німецької мови, посідають чільне місце в лексико-фразеологічній системі 
волинських говірок української мови.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вплив нiмецької мови на говoри пiвденнo-захiдного нарoччя українськoї 
мови на oсновi дiалектних словникiв М. Онишкевича, Ю. Кaрпенка, I. Лук’янюкa, Г. Шилa, О. Горбaча, М. Корзoнюка,  
Я. Зaкревської здiйснили М. Кoчерган, В. Лoпушанський, Т. Пиц, Н. Нечаєвa. Дослiдники виявили причини тa шляхи 
зaпозичень, осoбливостi фонетикo-мoрфологiчної та лексико-семантичної aдаптації, взaємодії з iншими запозиченнями тa 
укрaїнськими вiдповідникaми. Іншомовні компоненти у складі усталених сполук волинських говорів об’єктом аналізу не були.

Іншомовнa лексикa як компoнент фразеологiї свідчить не тільки про безпосередні побутові або виробничо-професійні 
контакти носіїв різних культур, а і про взаємопроникнення книжного та розмовного мовлення, зокрема, як це мало місце в 
середині ХVІ століття на теренах княжої Волині, формуючи культурну ідентичність та національну свідомість [8, с 12]. В 
українській мові виявляють германізми праслов’янської доби, успадковані сучасними говірками. Безпосереднi контaкти на-
селення цього регiону з носіями німецької мови засвідчують з чaсiв Галицько-Волиснського князiвствa (ХІІІ–ХІV ст.), коли 
iнтенсивно розвивaлися полiтичні й торгiвельні зв’язки з нiмецькими зeмлями. Уже в пам’ятках ХVІІ–ХVІІІ ст. виявляють 
запозичення з німецької мови та слова, що виникли у західнослов’янських мовах на базі кореневих морфем німецького по-
ходження [7]. Нiмецькa мовa і в подaльшому малa неабияке значення у поширенні лексики галузі виробничо-професійної 
діяльності, освіти захiдноукраїнської інтелігенції. 

Мета і завдання дослідження – проаналізувати германізми та деякі інші запозичення, що увійшли до складу фразе-
ологізмів волинських говірок південно-східного наріччя української мови. Визначена мета передбачає розв’язання таких 
завдань: методом суцільної вибірки виписати з діалектного фразеологічного словника одиниці, що містять германізми, за-
свідчити варіанти таких ФО, виявити функційно-семантичні ознаки запозичень. Аналіз реєстру діалектного фразеологічно-
го словника дозволяє виявити оцінку діалектоносієм ролі запозичень у системі засобів ареального мовлення, синтагматичні 
зв’язки одиниць, фонетико-граматичні зміни іншомовного компонента, спричинені розвитком семантики. Такі дані важливі 
для когнітивної лінгвістики.

Матеріалом до статті слугували фразеологічні одиниці, засвідчені Словником волинських фразеологізмів (Кірілкова, 
2013). Цей словник фіксує розмовну фразеологію волинських говірок, що не увійшла до літературної мови, часто відобра-
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жає суто місцеві реалії. Такі одиниці трапляються в одній-двох говірках, засвідчують особливості менталітету південних 
волинян, їхні вподобання, стосунки із іншими мовними групами, що компактно проживали поруч з українцями. Походжен-
ня компонента фразеологізму визначено за ЕСУМ.

Виклад основного матеріалу. На теренах західної України відзначають помітно більший вплив польської та німецької 
мов зокрема і В якості провідників інтернаціональної лексики, що певним чином віддаляло її від основного мовного маси-
ву [3, c. 69–70]. Давні запозичення часів Київської Русі – глибоко засвоєна безеквівалентна лексика, що відображає реалії 
буденного українського життя, наприклад, як сало без хліба (герм. *hlaiba ‘хліб’), піти на свій хліб, (заробити) на хліб і 
до хліба, жадний куска хліба; зайти в шкоду (двн. scado ‘шкода’); у старій скрині (свн. Scrīni ‘шафа’), як у скрині тощо. 
Пізніші запозичення засвоювалися як через літературні джерела, так і за допомогою усного спілкування. Проте навіть давні 
запозичення в ролі компонентів ФО часто зберігають сему ‘маркер іншої культури’ або ‘високого соціального стану’, ‘куль-
товий’: наплювати в тарілку (свн. Talier ‘тарілка’); лізти не в свою тарілку; з грязі в князі (пгерм. *kunigaz ‘король’), з 
болота в королі (двн. Karl – власне ім’я володаря франків); як коту і попу (двн. pfaffo ‘духовна особа’, священик’); підвести 
під церкву (двн. chirihha ‘тс.’), в одну церкву не ходили тощо.

О. Г. Муромцева зазначає, що на Україні зокрема в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. були представлені різні типи дво-
мовності. Етнічна, зумовлена територіальним сусідством, та двомовність окремих груп, яка була провідником запозичень із геогра-
фічно віддалених країн і народів [3, с.61]. На засвоєння іншомовної лексики вказує активiзація і розширення її словотворчих мож-
ливостей, а також набуття фразеoлогiчно зв’язаних значень запoзиченнями, якi успадкувала стара книжна мoва. Ці явища можна 
спостерігати і в реєстрі фразеологічного словника (порівняйте: як мавпа (н. Màulaffe ‘мавпа’) папір (н. Papiér ‘папір’) – в папірки 
завертати; водити по шнурочку (н. Schnur ‘шнур’); пофарбувати (з фарба нвн. farbe ’колір, фарба’) все в зелений колір тощо). І 
все ж значна частина iншомовної лексики, запозиченої пiзніше, виявляє ще недостатнє освоєння, що виражається в добираннi лек-
сичних вiдповідників [3, c. 67]. Такі варіанти компонентів ФО маємо і в діалектних фразеологізмах: лантух (двн. *hamal ‘путо для 
тварин’) (торба, мішок) з грошима; з глини кулю (cн. kule ‘куля’) (коники) ліпити; стати статуєю (н. Státue ‘тс.’) (пам’ятником); 
не з цукру (н. Zucker ‘цукор’)(глини), не розтанеш; покласти в довгу шухляду (н. Schublade ‘шухляда’) (ящик). Іноді усі варіанти 
компонентів ФО запозичення: як свиня в апельсинах (гол. appelsien букв. ‘китайське яблуко’), (коралях (слат. corallus ‘корал’), рю-
шах (фр. ruche ‘рюш, вулик’); спустити на гальмах (двн. *hamal ‘путо для тварин’) (тормозах (гр. τоρμоς)) тощо.

Якщo семантика компoнента затемнена, то слід чекати значного за обсягом гнізда ФО з різнoманітними власне лексичними, 
словoтвірними та фoнетичними варiантами. Часто один із компонентів варіанта ФО іншoмовне запозичення. Фразеологізм за-
шпори зайшли у говірках Південної Волині має варіанти зашпори (шпори, шпари, запарі) зайшли. Спостерігаємо забуття ети-
мології, спричинене зміною фономорфологічної структури слова, що призвело в подальшому до явища метатези компонентів 
фраземи – і, як наслідок, фразеологічне зрощення, в якому вже зaгальна семантика зовсім не випливає із семантики склaдових 
[2, с. 85]. Компонент зашпори мовці намагаються вмотивувати найближчими фонетико-смисловими відповідниками, серед яких 
є і запозичення з німецької шпора (н. ст. Spore ‘шпора’), пар, вузькодіалектне шпара (н. Spеrren ‘розставляти, загороджувати’). 

Широковідома одиниця взяти за барки. Барки зі значенням ‘плечі’ та з позначкою «старе» ‘верхня частина спини’ 
в пам’ятках ХVІІ ст. подано як запозичення з польської мови (ЕСУМ 1, с.144). Для сучасного мовця слово існує лише 
у складі фразеологічної одиниці, не співвідноситься з конкретним денотатом. У говірках Південної Волині фразеологізм 
представлений у варіантах: взяти за шкабарки (шкреберки, шкебрики, жбарки, бари, обарки). Із наявного матеріалу видно, 
що мовці хочуть вмотивувати слово, зближуючи його фонетично зі шкребти (шкреберки, шкебрики), зябри (жбарки), баки 
(обарки). Жодний компонент із згаданих вище не існує як слово вільного вжитку, всі вони фразеологічно зв’язані. Експери-
мент виявив, що сучасні мовці вбачають тут слово бакенбарди (н. Báckenbart ’бакендардаи), скорочено – баки (порівняйте: 
забити гаки-баки). Усталена сполука як томба (н. Túmbe ‘могила, труна, яма’) серед городу зберігає компонент зi значен-
ням мови-реціпієнта, яке не відоме в загальнонародній українській мові. Намагання вмотивувaти iншомовне запозичення з 
непрoзорою семантикoю вбачаємo в усталених вислoвах десерт (фр. dessert ‘десерт, солoдка страва, що пoдається в кінцi 
обіду’) за стодолою (з п. від двн. stadal ‘сарай, стодола, хлів, стійло’ (тут також маємо протиставлення ступеня «прийняття» 
давнього запозичення і новішого); як два польці об асфальт (н. Asphált ‘асфальт’) тощо. 

На відміну від літературної мови, яка поповнювалася здебільшого абстрактною лексикою, побутове мовлення, в якому 
формується народна фразеологія, вбирає іншомовні конкретні назви. Багато компонентів-назв приладів, побутових при-
строїв, виробів, технічних винаходів тощо. На самостійність іншомовного слова часто вказує відсутність синонімічних від-
ношень з автохтонними словами [6, с. 82]. Як правило, такі ФО не мають лексичних варіантів: як цвяшок (двн. zwëc ‘цвях’), 
цвяшки жарені їв би, як дратва (свн. drāt ‘дріт’), клямка (свн. klamm ‘спазм; пута; клямка; держак’) впала, до клямки, як 
до клямки; пульою (cн. kule ‘куля’) вилетіти; лізти в пляшку (п. від нвн. flásche ‘пляшка’), без пляшки (сто грам (через 
посередництво н. Gamm з лат.) не розберешся; спустити на гальмах (двн. *hamal ‘путо для тварин’), гальма гуляти; як 
фанера (з н. Furier ‘фанера’) над Парижем; як у танку (англ. tank ‘бойова броньована машина’); включити локатори (англ. 
locator ‘локатор’); відправити на шайбy (н. Scheibe ‘диск, кружок’); ноль (іт. nulla ‘ніщо’) по фазі (н. Phase ‘фаза’); підняти 
планку (нвн. Plánke ‘дошка, мостина, планка’); прикидатися шлангом (н. Schlange ‘(технічне) рукав, шланг’); здрасті в 
форточку (н. Pforte ‘ворота, брама’); дах (свн. dach ‘дах’) їде. Через посередництво з польської мови на Західній Україні 
з’явилося слово ровер (англ. rover ‘велосипед’), цей компонент є і у фразеологічних сполуках: як ровер (велосипед (фр. 
vélocipède букв. ’швидкими ногами’), захотілося на роверчика. Із наведених прикладів видно, що за сферами використання 
це не лише побутова лексика, а й лексика військової справи, будівництва, машинобудування, електротехніки, метрології, а 
також соціальної сфери (принц (нвн. Prinz ‘принц’) на білому коні; сто бочок арештантів (н. Arrést); флаг в рукі (гол. v‘lag 
‘прапор’); як дві куми: в тюрмі і під тюрмою (cвн. turm ‘башта, вежа’) тощо).

Іншомовні елементи можуть стосуватися світових культурних надбань. У фразеологізмі розмовної мови вони перене-
сені у побутову площину: фокуси (н. Fokus) показувати; своє кіно крутити (н. Kino, скорочено від Kinemanjgraph); кіно 
і німці; балярина на шпагаті (н. (бав.) Spagát ‘шпагат’); цирк (через посередництво н. Zirkus з лат. circus ’коло, цирк, іпо-
дром’) на дроті (нвн. Draht ’дріт’); кафе (н. Kaffe ‘кава, кав’ярня’) «Два бублики»; піти під галерею (н. Galeríe). Привертає 
увагу той факт, що часто поруч із запозиченням зі сфери культури стоїть слово-компонент на позначення побутової реалі. В 
такий спосіб утворюється стилістична фігура, в якій збігаються суперечливі елементи – оксюморон.
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Назви пердметів одягу, прикрас та оздоб у фразеологізмах не частотні. Ці предмети смішно виглядають на розсуд неви-
багливих сільських мешканців: такі одиниці також використовують для створення експресивної внутрішньої форми фразе-
ологізмів: руки в бруки (нн. brôk або гол. broek ‘штани); чортішо, а збоку бантік (свн. bant ‘стрічка, тасьма, зав’язка’). Є 
лексичні запозичення – компоненти ФО, що співвідносяться з денотатами, мало поширеними в українському побуті. Такі 
ФО мають загальну семантику ‘невідомо що’, ’забаганка’, ‘дурниця’: марципани (через посередництво н. Márzipán з іт.) 
з долотом; шампанське (н. Сhampagne ‘Шампань’ назва провінції) з ананасами (через португальську та ін. євр. мови з 
індіанських мов Південної Америки); фунт (н. Pfund ‘фунт’) ізюму (турецьке üzüm ‘виноград’); з понтом (лат. pōnto) под 
зонтом (гол. zóndeck ‘захист відсонця’). В них часто поруч стоять запозичення з різних мов. Рідко германізми у складі ФО 
мають негативну конотацію ‘бідний’ чи ‘недолугий’ – лемішка (вірогідно, з нвн.*Leimmus ’густий відвар (вівса тощо’) з-під 
дубової лави; лантух (нвн. Léintuch ‘полотно’) з грошима (двн. grosch(e) чи ч. ст.), мабуть, тому, що ці запозичення давні. 

Пристосувaння фонетичнoї обoлонки і грaматичної форми до структурних осoбливостей укрaїнської мoви та пoширення 
в народній мові ввaжають провiдними критерiями oсвоєння iншомовної лексики. Аналізований матеріал вказує на те, 
що іншомовна лексика у складі ФО може відображати деякі фонетико-граматичні особливості й ареального мовлення. 
Просторiчна вимова запозичень у складі ФО також є джерелом конотацiї, як і спецiально привнесена дiалектна вимова 
українських слів: балярина на шпагаті (перехід е в а після сонорних); рукі в брукі (відсутність м’якого р’ у говірках); за-
йшли шарикі за ролікі (сполуки кі, гі, хі); аж кухвайка завертається; як корова на асвальт; тичка на пасолю (заміна в за-
позиченнях ф на к, хв, в, п); робити кумедію (явище «укання»); котьолок варить (перехід е в о після мякого приголосного); 
кіна не буде (слово кіно в говірках має граматичні форми).

Деякі запозичення зберігають фонетико-граматичні риси польської мови-посередниці: ладнати пайонси (н. passen); 
перша кляса (через посередництво н. Klásse ‘тс.’ з лат.); куций баль (фр. bal ’танець’); кумедія (лат. cōmoedia ‘комедія’) за 
штири гроши (двн. grosch); до вибору й до кольору (лат. color ‘колір, фарба’) тощо. 

Певні слова та фрази з етнолектів усвідомлюють як маркери національної приналежності, за якими можна ідентифікува-
ти мовців. Південні волиняни порівнювали своє мовлeння з мовлeнням полiщуків (у видро гребйонка впала), галичан (мовцi 
припускають, що саме через їхнє посередництво проникaють сполуки старої курки півня шваґер, най те шляк трафить), 
пародiюють вимoву росiян (рускій мєсяц; картіна Рєпіна «Пріплилі»), полякiв (склала руки як Матка Боска; перша кляса, 
жидівське «зара» як польське «почекай»). Це знайшло відображення в романі «Волинь» У. Самчука, написaного мовою, що 
відбивaє ментальність південних волинян, їхній світогляд, особливості психологiчного складу, життя. Особливо акцентовано 
інакшість, відмінність світосприйняття в репліках представників інших націй. Мовні партії євреїв представлені усталеними 
сполуками-клятвами: Весь той товар дуже сумнівної якості, хоч його власник божиться i клянеться, – от хай вiн до шабасу 
(ід. šábes) не доживе, хай не побaчить своїх дiтей, коли це не найкрaщий товар у свiті (Волинь, с. 215). Зібраний матерiал 
дає приклади трансформацiї усталених сполук, що вживали євреї: мишигін гольц, мишигіне коп, мати коп в голові, як мишигін, 
тьотушка мишигана. В iдиш лiнгвісти вбачають мову-посередницю, щo здавна контактувала з верхньонiмецькими дiалектами, 
тому iдишизми часто «збігаються з відповідниками в німецькій мові» [5;1]. Такі компоненти в ідіомах своїм звучанням вносять 
відтінок незвичайності, вони для пересічних мовців незрозумілі, асоціюються з особливостями мовлення єврейських громад, 
що проживали поруч з автохтонним населенням: получити гебихванца (вірогідно, пов’язано з н. Schwanz); доставати гедзунд; 
чинити рейвах (н. Réiterwache ’кінна варта’); робити шахер-махер (н. Macher ‘той, хто виробляє; комбінатор, ділок’); підняти 
хай; діло швах. Як правилo, самi одиниці застарiлі, вживані рiдко, означають концепти «осуд», «незгода», «неприязнь», прoте 
мета їхнього використання не лише осуд, а й заiнтригувати співбесiдника, виявити його некомпетентнiсть.

З компонентом жид, словом, запозиченим праслов’янською через посередництво романських мов, є чимало одиниць. 
На ознаку етнічної приналежності може також вказувати ономастична лексика: розумний, як Беркові штани; як Фема Бель-
ська, назви свят та ритуальної їжі: як гаман (гамана) в мішку; дати гамана (Гаман (від гебр.) – єврейське свято, особа, яку 
під час цього свята, нібито, використовують як об’єкт глузування і жорстокого поводження (ЕСУМ, 1, с. 464); велика мація 
(очевидно, з маца (ід.) – ‘єдиний вид хліба, дозволений до вживання протягом єврейського свята Песах). 

Висновки. Унікальне явище культури Південної Волині cлід розглядати як цілісну структуру, яка розвивалася на ґрунті 
місцевої традиції, творчо засвоюючи кращі досягнення європейської культури. На відміну від літературної мови, яка по-
повнювалася здебільшого абстрактною лексикою, діалектна мова вбирає усним шляхом іншомовні конкретні назви, які на-
бувають фразеологічно зв’язаних значень. Отже, діалектний фразеологічний словник засвідчує запозичення через призму 
національної мовної картини свiту, що важливе як для сприйняття дійсності, так i усвідомлення своєї культури.
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СПРИЙНЯТТЯ ТА ОЦІНКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ДІАЛЕКТІВ  
У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ГРУП США

Стаття присвячена проблемі сприйняття та оцінки територіальних діалектів як показників належності їх носіїв до істо-
рично сформованих регіональних лінгвокультурних спільнот США. Розкривається питання фонетичних особливостей діалектич-
ної мови як ідеальних ознак територіальної приналежності носіїв мови в умовах міжособистісного спілкування. Аналізуються 
основні причини виникнення регіональних діалектів. Територіально обумовлене варіювання мовних одиниць у межах загально-
національної норми розглядається як об’єкт сприйняття та оцінки в диференційованих за соціально-економічним принципом 
лінгвокультурних спільнотах. 

Ключові слова: культурно-регіональна дивергенція, сприйняття мови, територіальний діалект, оцінка, дискримінація, мовна 
норма, лінгвокультурна спільнота, мовні маркери, монолінгвальна ситуація спілкування. 

Iryna Nickolayeva,
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THE PERCEPTION AND EVALUATION OF TERRITORIAL DIALECTS  
IN INTERCULTURAL COMMUNICATION OF REGIONAL GROUPS IN THE USA

The article is devoted to the problem of perception and evaluation of territorial dialects as indicators of belonging of their carriers in the 
historically formed regional linguocultural communities of the United States. Deals with the issue of phonetic peculiarities of the dialectic 
language as an ideal of the signs of the territorial jurisdiction of native speakers in terms of interpersonal communication. The main causes 
of regional dialects are analyzed. Geographically determined variation of language units within the national norm is considered as an object 
of perception and evaluation in differentiated according to the socio-economic principle linguocultural communities. All territorial dialects 
of the United States are recognized by experts as correct in phonological terms and “socially equivalent”. However, as practice shows, 
many of the spoken variants contain socially-conditioned emotional-evaluative connotation. Social assessment of linguistic changes is man-
ifested in the communicative act with different degrees of intensity. The same spoken options may be perceived as prevailing or stigmatizing 
in a regional linguistic and cultural context. Two opposite trends in the development of the American linguistic and cultural community at 
the beginning of the XXI century are analyzed: on the one hand, the desire of the nation to unify the traditions of speech behavior and, on 
the other hand, to preserve territorial dialects as artifacts of national culture. 

Key words: cultural and regional divergence, perception of speech, regional dialect, evaluation, discrimination, linguistic rule, linguis-
tic and cultural community, linguistic markers, monolingual situation of communication.

Постановка проблеми. Культурно-регіональна дивергенція, що історично склалася і закріплена на рівні повсякденної 
свідомості американців, є, на думку дослідників, найбільш важливою складовою когнітивного базису носія мови [1]. Не-
зважаючи на сформовану до кінця XX століття в американському суспільстві тенденцію політично коректно сприймати 
існуючі між представниками різних етнічних, соціальних, гендерних груп відмінності, в умовах сучасного діалогу регіо-
нальних культур міжособистісні конфлікти неминучі, а проблема неупередженої оцінки маркованої регіональним акцентом 
мови залишається невирішеною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вже роками вчені працюють над проблемою варіативності регіональних діа-
лектів США. Вивчення питання сприйняття та оцінки територіальних діалектів представлено у роботах таких дослідників як  
С. Личана, А. Назарова, С.М. Пак, L.M. Davis, L. Herman, W. Wolfram, R. Lippi-Green, B. Stamler. Так R. Lippi-Green розгля-
дає ре гіональні діалекти з позиції мови, ідеології та територіальної приналежності. Носіїв південного діалекту жителі північ-
них штатів вважають невігласами, причому невігластво асоціюється не з відсутністю освіти або грамотності, а з географічною 
прина лежністю мовців. На думку B. Stamler, нью-йоркський діалект є особливим, таким що був “непрестижним” на початку XX 
століття. Недовіра американців в цілому до вимови жителів великих міст і особливо центру національної культури і економі ки по-
значилося на сприйнятті особливостей мовлення нью-йоркців. W. Wolfram вважає, що стереотипи виникають внаслідок міжгру-
пових протиріч і відображають сформовані в суспільстві відносини соціальної нерівності між різними регіональними групами.

Метою роботи є дослідження та аналіз проблеми сприйняття та оцінки територіальних діалектів як показників належ-
ності їх носіїв до історично сформованих регіональних лінгвокультурних спільнот США.

Виклад основного матеріалу. В ідентифікаційному процесі значущою є інформація про змістовну і формальну сторони 
мови, про кореляцію мовних маркерів і діалектних відмінностей, про категоріальні процедури, втілені в алгоритмах вивід-
ного знання, нарешті, про станово-класовий устрій суспільства як результат пізнавальної діяльності індивіда і відносини 
між статями, соціальними групами, територіальними утвореннями. В умовах американського мовнокультурного контексту 
поряд з традиційно виділеними опозиціями “стовідсоткові американці – іммігранти”, “багаті – бідні”, “чоловіки – жінки” 
періодично виникає необхідність протиставляти учасників комунікації за принципом регіональної дивергенції – категорі-
альної приналежності індивідів до територіально складеної лінгвокультурної спільноти – і оцінювати їх статус як членів 
“свого” або “чужого” мовного колективу. Категоріальність сприйняття багато в чому визначається специфікою культурного 
оточення, в якому формувалося створення особистості і регіонально обумовлені моделі вербальної та невербальної взаємо-
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дії, включаючи внутрішньогрупові ґендерні, вікові, соціальні характеристики комунікантів. “Своя” культура мовленнєвої 
поведінки виступає як прототипна в процесі міжособистісного спілкування представників різних регіонів, “чужа” – яка 
знаходиться на більш віддаленій відстані від базисного у рівня, як об’єкт порівняння і оцінки.

Наповнення категорій “свої” і “чужі” понятійним змістом – це тривалий, історично, соціально і психологічно(а, отже, 
і біологічно) обумовлений процес формування стереотипних уявлень про членів категорії і оценочного ставлення до них. 
“Свої” як категорія людей наділяються позитивною оцінкою, ”чужі” – як правило, негативною. Однак при відсутності 
об’єкта порівняння суб’єкт володіє нейтральною оціночною характеристикою, тому “чужі” необхідні для самопізнання, як 
і “свої”, і повинні знаходитися в межах чуттєвого сприйняття реципієнта.

Інформація, зібрана фахівцями в галузі діалектології в 1930-1940-х роках, свідчить про виникнення стійких фонетичних, 
лексичних, граматичних відмінностей у мові жителів різних регіонів США вже до кінця XIX століття. Поряд з основними 
діалектними зонами – the North, the South, the Midland – склалися такі регіональні варіанти, як the New England Dialect, the 
Southern Dialect, the Louisiana-French Dialects, the Mountain Dialect, the New York City Dialect, the Pennsylvania-Dutch Dialect, 
the Middle Western Dialect і деякі інші [2]. Відмінності, що існують між територіальними діалектами американського варіан-
ту англійської мови, проявляються на рівнях мовної системи, але найбільш доступними для сприйняття та інтерпретації ви-
являються фонетичні характеристики звучної мови. Досить часто, як підкреслюють фахівці в області діалектології, варіації 
у вимові голосних і приголосних звуків можна спостерігати в словах ‘ask’, ‘sauce’, ‘park’, ‘egg’, ‘out’, ‘curb’, ‘willow’, ‘noise’ 
і ‘idea’. Наприклад, представники середнього заходу, для яких важливим є аспект престижності звучної мови, вважають за 
краще говорити [AHsk] (ask) замість / A: sk/, хоча даний вимовний варіант не відноситься до стандартного загальноамер-
ського типу. Характерною рисою Південної вимови є тенденція до елімінації звуку [р] перед приголосними, що також має 
місце в східній частині Нової Англії і Нью-Йорку. У центральній частині практично відсутні відмінності у вимові таких 
слів, як ‘hoarse’ і ‘кінь’, а голосні в словах ‘due’ і ‘new’ нагадують, швидше, про слово ‘food’ ніж ‘feud’. На думку дослід-
ників, фонетичні особливості діалектної мови не є перешкодою для досягнення розуміння між представниками Штатів, а 
виступають як ідеальні ознаки територіальної приналежності носіїв мови в умовах міжособистісного спілкування.

Необхідно також уточнити, що, говорячи про територіальну стратифікацію американського варіанту англійської мови, 
дослідники вказують на три основні причини виникнення регіональних діалектів: насамперед, це освоєння континенту пер-
шими переселенцями, в ході якого були закладені межі діалектних зон. Певною мірою ці кордони позначили направлення 
руху груп іммігрантів з різних частин Західної Європи. Вплив німецької мови було відзначено в південно-східній частині 
Пенсільванії, нідерландського – в штаті Мічиган, ірландського на півночі США. Друга причина – рух населення в глиб 
континенту, в результаті якого діалектні зони формувалися зі сходу на захід, по горизонталі, показуючи історію освоєння 
Фронтиру. Останній фактор, який безпосередньо вплинув як на розвиток мови, так і на формування реліктових діалектних 
зон, – географічний. Вважається, що природні бар’єри, незважаючи на розвиток систем транспорту і зв’язку, стали причи-
ною появи культурних ареалів, в яких збереглися застарілі мовні форми і, як наслідок, склалися унікальні територіальні діа-
лекти: Appalachian English, the Louisiana-French Dialects (the Cajun Dialect, the Creole Dialect, the gumbo Dialect), the Tidewater 
Dialect, the Delmarva Peninsula Dialect, the Gullah African American Dialect, the Virgin Islands Dialect.

Правильними у фонологічному плані і “соціально рівнозначними” визнаються спеціалістами всі територіальні діалекти 
США. Однак, як показує практика, багато вимовних варіантів містять соціально-обумовлену емоційно-оціночну конотацію. 
Соціальна оцінка лінгвістичних змін проявляється в комунікативному акті з різним ступенем інтенсивності. Одні й ті ж 
вимовні варіанти можуть сприйматися як переважальні або стигматичні в умовах регіонального лінгвокультурного контек-
сту. Дотримуючись сформованих в рамках своєї регіональної групи правил вибору найбільш “прийнятного”, “красивого”, 
“доречного” варіанту, мовець демонструє групову солідарність. У колі “своїх” людина прагне максимально дотримуватися 
стереотипних уявлень про внутрішньогрупову норму мовної поведінки, яка виступає критерієм престижності її власного 
статусу. Наприклад, вихідці зі східних районів Теннесі, які проживають тривалий час далеко від дому, відчувають диском-
форт і труднощі в спілкуванні, приїжджаючи в свій штат. Інші вимовні стандарти, використовувані ними замість регіональ-
них норм, можуть бути сприйняті рідними як символічний розрив сімейних уз, тому звернення до діалекту є обов’язковою 
умовою успішної внутрішньогрупової комунікації [3].

Категоризація мовних маркерів відбувається на підсвідомому рівні, в той час як оцінка маркерів – на рівні усвідомлених 
стереотипів мовної поведінки індивідів. В умовах сучасної міграції населення регіональні особливості мовлення нерідко по-
милково сприймаються людьми як соціально марковані елементи вербальної комунікації. У переважній більшості випадків 
дискримінації за мовною ознакою піддаються носії південного діалекту. У Майамі, Х’юстоні і деяких містах Північної Ка-
роліни, як показують дослідження, там, де протягом другої половини ХХ століття спостерігався приплив населення з інших 
штатів, рідко можна зустріти молодих людей, що говорять із справжнім “південним акцентом”. Особливості усного мовлення 
південців, які були і все ще залишаються об’єктом критики з боку жителів інших регіонів, поступово зникають під впливом 
соціальних і культурних факторів. В районі острова Окракоук (Північна Кароліна), раніше ізольованому від решти території 
Сполучених Штатів, деякі узуальні для даної місцевості форми вимови (наприклад ‘high tide’ як ‘hoi toide’) замінюються 
запозиченими з інших діалектів соціально престижними варіантами [4]. Вихідці з Луїзіани, Міссісіпі, Джорджії, Алабами, 
Арканзасу та деяких районів, що традиційно ототожнюються з “Глибоким Півднем”, змушені позбуватися характерної для 
представників південних штатів вимови при влаштуванні на роботу або вступі у вищі навчальні заклади. Прикладів, що 
ілюструють негативне ставлення тих, хто проживає сьогодні на північ від лінії “Мейсона-Діксона”, до носіїв південного діа-
лекту, досить багато: “When I was younger, I had a strong accent – what I guess you could call Oklahoma Southern. <...> When I 
went to college it became clear to me that this made people think I was dumb. An entire literature class once laughed out loud at me 
because I pronounced the book Roots as though it rhymed with “puts” instead of “hoots.” When I decided to go to grad school, took a 
linguistics course that had a section on regional accents, learned what distinguished a Southern accent from “neutral” English, and set 
about erasing as much of my accent as I could, terrified that otherwise my professors would all think I was stupid...” [5]. За свідченням 
людей, які пережили моменти “лінгвістичного шовінізму” наявність “південного акценту” в мові провокує ефект міжгрупової 
дискримінації в повсякденному спілкуванні носіїв мови і змушує жителів штатів американського Півдня орієнтуватися на 
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загальноамериканський тип вимови, який пропагується ЗМІ: “I live in north eastern Texas and never thought I had much of an 
accent compared to those around me, but when I moved just 2 hours away to the Dallas area, an entire sentence couldn’t even leave 
my mouth before I got ” Where are YOU from? Hahaha.” I also noticed people imitate me after I talk, in an exaggerated way, such 
as a cashier who mentions my accent is “interesting” and then tells me “Thank yewww.” Even though Eve been told I have a “sweet” 
rather than twangy accent, it doesn’t stop people from mentioning it. <...> I’m also terrified to visit or get a job in another state, let alone 
another country, and always assumed I would not let out I was from Texas (even though I have no problem with my state – everyone 
else does!)” [5]. Молоде покоління американців вважає південь найменш економічно привабливою територією проживання, а 
південний акцент – соціально маркованим. Носіїв південного діалекту жителі північних штатів вважають невігласами, при-
чому невігластво асоціюється не з відсутністю освіти або грамотності, а з географічною приналежністю мовців [6].

Водночас деякі діалектні форми мовлення, які маркують реґіональну ідентичність, що мають яскраво виражену куль-
турну конотацію, зберігаються і навіть набувають більшої виразності. Відбувається це в мовленні представників регіонів 
не автоматично, в силу звички, а свідомо, з поваги до минулого і місцевих традицій комунікативної поведінки. Здатність 
мовних знаків виступати приналежнісними сигналами мовця до обраного лінгвосоціокультурного кола дозволяє зберігати 
і культивувати діалекти як продукт когнітивно-дискурсивної діяльності людини. Згідно із спостереженнями, зробленими в 
кінці ХХ століття американськими лінгвістами, незважаючи на поступове зникнення місцевого діалекту в острівній частині 
штату Меріленд (о. Сміт), жителі намагалися акцентувати незвичайні для сприйняття інших людей звуки мови і частіше 
вдавалися до використання діалектних граматичних конструкцій. Зникнення діалекту відбувалося по мірі відтоку населен-
ня з острівного району, але ті, хто не бажав покидати освоєну територію, прагнули зберегти свою географічну і культурну 
ідентичність. Завдяки дослідницькій роботі, проведеній діалектологами, жителі острова почали збирати і документувати 
мовні дані. Потенційна загроза зникнення діалекту стала темою численних телевізійних і радіопередач, статей у регіональ-
них засобах масової інформації, що дозволило привернути увагу аудиторії до проблеми збереження особливостей місцевого 
діалекту як культурної спадщини острова. Деякі з представлених ЗМІ репортажів містили аудіозаписи мовлення місцевих 
жителів, які було запропоновано прослухати, зателефонувавши за вказаним у програмі або статті телефоном. За свідченням 
журналістів, дані зразки діалектної мови зацікавили читачів і глядачів регіону більше, ніж інші аудіоматеріали. Змінилося, 
на думку лінгвістів, ставлення населення в цілому до островного діалекту: не просто як до варіанту мовлення попередніх 
поколінь, але і як потребуючого збереження унікального елементу рідної культури.

Аналогічна тенденція була відмічена і в Південній Каліфорнії – одному з тих регіонів, де місцеві діалекти не зникли, як 
було передбачено раніше, а ставали виразнішими. Чикаго, Детройт, Нью-Йорк, Бірмінгем, Сен Луїс-міста, в яких фонетичні 
особливості звучної мови все більш відрізнялися і сьогодні відрізняються один від одного. Бостонський акцент, характер-
ною рисою якого є елімінація звуку [р] в таких словах, як ‘park’ або ‘car’ (‘pahk the cah in Hahvahd Yahct’), і, в той же час, його 
поява в кінці слів, де даного звуку бути не повинно (‘Santa Monicker’, ‘California’), зберігається як самобутній і затребуваний 
варіант вимови [7]. Пояснення даному феномену лінгвісти бачать у прагненні людей позиціонувати себе як членів певного 
мовного колективу, відмінного від аналогічних, що існують у тому ж просторовому континуумі лінгвокультурних спільнот. 
Емоційна складова процесу ідентифікації заснована на природному бажанні людини позначити свій зв’язок з мовою, засво-
єною з перших днів життя, вільно спілкуватися у звичному мовному оточенні, проявляти групову солідарність.

Проблема існування варіантів мови, що несуть знижену емоційно-оціночну конотацію, розглядається сьогодні ученими 
як така, що має глибоке соціально-психологічне коріння. Уніфікація мовної поведінки суперечить ідеї культурної ідентич-
ності, тому вплив засобів масової інформації, освітніх установ, кодифікаційної діяльності лінгвістів, які раніше оцінювалися 
як нівелюючі мовні відмінності в умовах монолінгвальної ситуації спілкування, не призводять до повного зникнення реґі-
ональних діалектів у США. Розділяючи цінності “своєї” культури мовленнєвої поведінки людина забезпечує її збереження, 
спадкоємність і самобутність в межах національної культури. При цьому наслідування ситуації, локальної традиції не по-
рушує цілісності загальнонаціональної норми. Згідно з даними досліджень, проведених Американською діалектологічною 
спільнотою, регіональні особливості вимови, так само, як і класові, етнічні, гендерні відмінності в мовленні носіїв мови, збе-
рігаються завдяки тому, що люди воліють говорити не стандартизованою мовою телепередач, а тією, якою говорять їхні друзі.

Розуміння проблеми співіснування різних варіантів мови посилюється в умовах міжгрупової дискримінації, коли мовне 
співтовариство змушене захищати свої інтереси в цій сфері. Демонструючи групову солідарність за допомогою апеляції 
до маркованих мовних знаків, члени спільноти категорують “своїх” і “чужих” в акті інформаційного обміну і програмують 
його розвиток в заданому напрямку культурною традицією мовної поведінки. Наприклад, жителі півдня рідко користуються 
товарами і послугами людей, з якими незнайомі. Динаміка розвитку малого підприємства залежить в більшості випадків від 
кола спілкування його власника, а не реклами або рекомендаційних листів. Ставлення бізнесменів до переселенців з інших 
регіонів визначається як дружнє, але недовірливе, особливості діалектної мови вихідців з півночі або представників за-
хідних штатів сприймаються як відповідні загальнонаціональній нормі, але не престижні в умовах Південного культурного 
контексту. Щоб завоювати прихильність місцевого населення, необхідно стати “своїм” серед “чужих”, зрозуміти і прийняти 
особливості “південного” внутрішньогрупового спілкування. Південний діалект сприймається його носіями як найважливі-
ший показник приналежності до території проживання і як джерело певної “культурної гордості”, що в сукупності дозволяє 
зберігати традиційні для півдня форми мови в сучасних умовах функціонування мови.

У зв’язку з тим, що було відмічено вище, представляється правомірним говорити про дві протилежні тенденції у роз-
витку американського лінгвокультурного співтовариства на початку XXI століття: з одного боку, про прагнення нації до 
уніфікації традицій мовленнєвої поведінки і, з іншого боку, до збереження територіальних діалектів як артефактів націо-
нальної культури. Прихильниками ствердження загальнонаціональної норми виступають, як правило, носії варіанту General 
American, які не відчували на собі негативного ставлення оточуючих до проявів особливостей діалектного мовлення. У той 
час як люди, що зазнали мовної дискримінації чи усвідомлюють її як потенційну загрозу з боку членів інших регіональних 
спільнот, намагаються уникати конфліктних ситуацій: відмовляються від спілкування або вчаться говорити без акценту. 
Важливо при цьому уточнити, що не тільки південний діалект оцінюється негативно більшістю носіїв мови. Ще на почат-
ку XX століття Нью-Йоркський діалект вважали “непрестижним” [8]. Недовіра американців в цілому до вимови жителів 
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великих міст і особливо центру національної культури і економіки позначилося на сприйнятті особливостей мовлення нью-
йоркців. В ході досліджень було встановлено, що населення мегаполісу вважає свій діалект об’єктом для насмішок серед 
представників інших регіонів і намагається уникати слів і фраз, вимова яких характерна для варіанту New-York City Dialect. 
В результаті в кінці XX століття вчені заговорили про зникнення нью-йоркського діалекту, так як нескінченна критика 
інших членів лінгвокультурної спільноти і нав’язувана в якості еталону “безбарвна” мова дикторів ЗМІ змушують носіїв 
NYCD “говорити, як усі”. Водночас, на відміну від жителів Нью-Йорка, які прагнуть змінити традиційний для регіону стиль 
вимови (свій знаменитий варіант “тридцять третьої вулиці”), корінні мешканці півдня відчайдушно захищають своє право 
говорити “з південним акцентом”.

Залежно від контексту комунікації мовець автоматично використовує певні моделі міжособистісної вербальної взаємодії 
або свідомо контролює їх вибір. Асиміляція в лінгвокультурному співтоваристві передбачає дотримання існуючої традиції 
мовленнєвої поведінки, а навмисна чи ненавмисна демонстрація відмінностей свідчить про небажання або відсутність мож-
ливості у індивіда забезпечити собі членство в новому мовному колективі та створює когнітивний дисонанс у спілкуванні 
представників різних регіональних груп: “I now know how someone from another country who does not speak English well feels. 
I was born and raised in South Texas, so I speak with a southern accent. I moved way up north last уear. All year I was sick so did 
not get out much. SO I DID NOT KNOW! Tins past month has been an eye opener. My little girl has to translate most of my words 
to people because they say they can’t understand me. At my son’s open house at Middle School two days ago the female teachers 
treated me like I was stupid. <...> Today at the doctor’s office the receptionist was so mad I almost began to cry. I went in to make 
my son an appointment for this week (I forgot that today was Friday). She snorted than said: “I do not know how the so called docs 
do it in the hills, but our physicians do not work on Saturday or Sunday”. <...> I had an hour to kill so I went out to my husband’s 
job for comfort. He said: “it’s your accent” ” [9]. Територіальний діалект може акцентувати мовні відмінності між більшістю, 
місцевими жителями, і меншістю – переселенцями, виступаючи в якості показника приналежності мовця до нижчої за 
соціальним положенням групи в негативно налаштованому по відношенню до “чужих” оточенні. Дотримуючись власних 
традицій мовленнєвої поведінки, індивід мимоволі протиставляє себе більшості в негомогенній мовній ситуації і тим самим 
ускладнює процес міжкультурної адаптації. Тому жителі півдня, які не прагнуть до мовної асоціації в північній лінгвокуль-
турній спільноті, сприймаються як неосвічені, обмежені люди. У деяких випадках, як показують останні спостереження, 
наявність південного акценту в мовленні індивіда стає причиною виникнення конфліктних ситуацій і провокує ефект між-
групової дискримінації незалежно від ґендерних, вікових або соціально-статусних характеристик учасників спілкування.

Успіх комунікації в умовах міжгрупового спілкування визначається здатністю індивіда передбачати реакцію співроз-
мовника на появу знакових для сприйняття мовленнєвих маркерів та їх вплив на розвиток міжособистісної взаємодії. Діа-
лектні відмінності несуть в більшості випадків пізнавально-орієнтаційний, а не деструктивний характер (не порушують хід 
комунікації), проте в сукупності з екстралінгвістичними факторами формують категоріально ускладнений варіант діалогу 
культур всередині мовної спільноти. Сформовані в суспільстві регіональні стереотипи входять в константну пресупозицію 
носія мови як емоційно-забарвлені оціночні реакції на особливості мовленнєвої поведінки індивідів і апріорі впливають на 
успіх або провал комунікації в умовах діалогу регіональних культур.

Включення категорії оцінки в схему комунікативного акта ускладнює змістовну сторону процесу перцепції, а наяв-
ність негативних стереотипів як образів-стимулів неминуче призводить до упередженості суджень. Стереотипи виникають 
внаслідок міжгрупових протиріч і відображають сформовані в суспільстві відносини соціальної нерівності між різними 
регіональними групами. Коли реципієнт чує південний акцент в мовленні співрозмовника, він не тільки ідентифікує мовця 
як представника іншого лінгвокультурного суспільства, але і автоматично приписує йому ряд характеристик: позитивних 
– гостинність, ввічливість, або негативних – злидні і глупість [10]. Територіальний діалект може бути сигналом низького 
соціального статусу мовця і низького рівня його освіченості.

Уніфікація вимовного стандарту, характерна для сучасної епохи панування масової комунікації, певною мірою нівелює 
відмінності, що існують у мовній комунікації професійних, соціальних, гендерних, вікових і регіональних груп. Однак те-
риторіально обумовлене варіювання мовних одиниць навіть у межах загальнонаціональної норми стає об’єктом сприйняття 
та оцінки в диференційованих за соціально-економічним принципом лінгвокультурних спільнотах. Регіональні відмінності 
історично обумовлені, психологічно виправдані, соціально детерміновані та відображені в стереотипних оціночних суджен-
нях як формі знання про членування оточуючого світу на полярні категорії “своїх” і “чужих”. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Одже, спрямованість оцінки, закріпленной за членами категорії у 
свідомості сприймаючого суб’єкта, визначається його досвідом пізнання світу в термінах категорій і виявляється в процесі 
комунікації у формі позитивних або негативних реакцій на територіальний варіант національної літературної мови, що ви-
користовується продуцентом і є відмінний від прийнятого в даний момент мовлення як стандарт норми. 

Предметом подальшого дослідження буде конкретний аналіз фонетичних особливостей окремих територіальних діа-
лектів американського варіанта англійської мови. 
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ЛІНГВО-КОГНІТИВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУГЕСТИВНОГО ВПЛИВУ  
У ПОЛІТИЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО 

ДИСКУРСУ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ)

У статті розглядається роль мовлєннєвого впливу у політичній комунікації. Політичні діячі все частіше використовують 
Інтернет як політичний інструмент, а глобальну мережу – для створення персональних веб-сторінок на різних платформах со-
ціальних мереж. Аналізується, як кандидати на президентських виборах можуть використовувати соціальну мережу Twitter як 
інструмент для стратегічної аргументації у політичній комунікації і створення специфічних сугестивних наративів для свого 
електорату. Навички володіння мовою та риторикою є достатніми для того, щоб політик встановив тісні відносини з громадя-
нами, продемонстрував свою політичну особистість і поділився своїми цілями через політичну риторику. 
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LINGUISTIC MEANS OF PERSUASION INFLUENCE IMPLEMENTATION  
IN POLITICAL COMMUNICATION (BASED ON AMERICAN POLITICAL DISCOURSE  

OF SOCIAL NETWORKS ONLINE PLATFORMS)

The article examines the role of persuasive speech influence in political communication. Political leaders increasingly use the Internet 
and a global network as a political tool for creating personal Web pages on different platforms of social networks to communicate their 
ideas. It is analyzed how presidential campaign nominees’ use the social network Twitter as a tool for strategic argumentation in political 
communication and create specific suggestive narratives for their electorate. The skills of language proficiency and rhetoric are sufficient 
for a politician to establish close relations with citizens, demonstrate his political identity and share his goals through political rhetoric. 
Being the latest social network tool Twitter is said to have been influencing presidential political campaigns greatly. To make the influence 
of their messages on voters to their benefit, presidential nominees often use various techniques to transmit their campaign ideas to the elec-
torate in the most effective way. This paper presents content analysis of two presidential campaign nominees’ tweets Donald Trump and 
Hillary Clinton. Our study provides some early indication that Twitter may serve as an effective power knowledge transfer medium for cre-
ating political narratives which are underpinned by specific persuasive techniques and consequently is forming the new political landscape.

Key words: political communication, presidential political campaign, narrative, social networks, political rhetoric, Twitter, tweets.

Постановка проблеми. Політичний дискурс охоплює мовну картину політичного світу, формуючи цілісну сукупність 
образів дійсності, яка існує в індивідуальній або колективній свідомості і знаходить своє відображення в комунікативній ді-
яльності політичних діячів. Мовна картина політичного світу є складним поєднанням ментальних одиниць, що відносяться 
до політичної сфери комунікації та політичного дискурсу. Соціальні, економічні, політичні, психологічні та культурні зміни, 
які відбуваються в суспільстві на певному етапі його розвитку, мають значний вплив на формування політичного дискурсу 
будь-якої країни. 

Політична комунікація здійснюється не лише за допомогою традиційних засобів масової комунікації, таких як теле-
бачення або мовлення. Політична комунікація через Інтернет стала неминучою тенденцією у 21 столітті. Інтернет-серед-
овище поступово стає основною ареною політичної комунікації. Соціальні медіа-мережі та Інтернет, які отримали широке 
визнання, можуть змінити не лише наше суспільне життя, а й навіть підприємницьку діяльність і політику. Інтернет стає 
ключовим засобом комунікації для кандидатів у президенти в сучасних політичних кампаніях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнях різних аспектів політичної комунікації у вітчизняному мо-
вознавстві представлено в роботах таких учених, як Ф. С. Бацевич, Т. М. Ващук, А. В. Ковалевська, Т. Ю. Ковалевська,  
Н. В. Кондратенко, Н. В. Петлюченко, К. С. Серажим, Л. Л. Славова, Л. М. Синельникова, О. М. Холод [1; 2; 3 та ін.]. Мовні 
питання політичної взаємодії доволі ґрунтовно й цілісно вивчено також у зарубіжній лінгвістиці (роботи А. М. Баранова,  
Т. А. ван Дейка, О. С. Іссерс, Л. Лассвелла, Е. Лассан, П. Б. Паршина, П. Серіо, А. П. Чудінова, О. Й. Шейгал та ін.). Вагомі 
дослідження були проведені в галузі лінгвістики політичної комунікації для вивчення стилів і структури мови. До актуальних 
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проблем дослідження сучасної політичної лінгвістики належить дослідження та класифікація базової терміносистеми, висвіт-
лення особливостей класифікації й функціонування жанрових різновидів політичних текстів, з’ясування особливостей засто-
сування лексичних одиниць і граматичних засобів у політичному дискурсі вцілому, та у полі політичної комунікації зокрема. 

Не можна заперечувати, що Інтернет-ЗМІ є одним з найважливіших засобів комунікації для кандидатів у політичній 
кампанії. Завдяки популярності Twitter і його вільно доступних даних, існує також багато робіт, які фокусується на зміс-
ті та лінгвістичному аналізі твітів. Спеціалізовані журнали, такі як Quarterly Journal of Speech, Rhetoric & Public Affairs, 
Presidential Studies Quarterly, а також монографічні праці, в яких використано лінгвістичні, соціологічні, політологічні ме-
тоди вибірки та аналізу фактичного матеріалу, розглядають спільне та відмінне в дискурсивних стратегіях реалізації сугес-
тивного впливу на адресата у передвиборних кампаніях і президентських виступах [ 4; 9 та ін.].

Головна мета нашого дослідження полягає в тому, щоб дослідити лінгво-когнітивні засоби сугестивного впливу ритори-
ки дописів Дональда Трампа та Гілларі Клінтон у соціальній Інтернет-мережі Twitter, яка є засобом масової комунікації та 
інструментом для зв’язків з громадськістю, щоб зрозуміти, як вони створюють автентичність і реалізують тактику впливу 
у формулюванні звернень-дописів до своїх послідовників і потенційних виборців. Відповідно до мети дослідження, осно-
вним завданням є проаналізувати використання мовної риторики Дональдом Трампом та Гілларі Клінтон у своїх твітах, щоб 
представити свої аргументи і охарактеризувати використання риторичних засобів для переконання читачів/послідовників 
для забезпечення позитивного пропагандистського ефекту.

Виклад основного матеріалу. Центральним поняттям політичної лінгвістики є політичний дискурс, який є особли-
вим різновидом дискурсу і має на меті завоювання прихильності виборців та утримання політичної влади політиками.Зі 
зменшенням охоплення традиційних засобів масової інформації та збільшенням використання Інтернету, соціальні медіа-
простори стають модними для реалізації політичної комунікації. У епоху ЗМІ політичне спілкування здійснюється у двох 
вимірах: горизонтальному та вертикальному напрямах. Горизонтальний напрям спостерігається між політичними діячами 
і репортерами, в той час як вертикальний напрям відноситься до засобів масової інформації, розкиданих по споживчих 
групах. У епоху соціальних медіа горизонтальний напрям повністю зник, а комунікативна інтенція передається політиками-
лідерами в онлайн соціальних групах. Тому, в новому онлайн-просторі головними адресатами комунікації є публічні одер-
жувачі замість репортерів і політиків. Політичні діячі стають новими лідерами громадської думки в соціальних медіа. Крім 
того, політична участь трансформувалася в політичне споживання, яке можна охарактеризувати як передачу орієнтацій 
громадян від стабільних ідеологічних цінностей і політики до особистих проблем і практичних рішень [7]. 

Враховуючи повсюдність Інтернет-технологій, їх безпосередність і доступність, соціальні медіа-канали, такі як Twitter, 
стали de facto середовищем для обміну інформацією, а також спілкування на різні теми від новин до особистих історій. У 
Twitter є багато функцій, які роблять мову користувачів різноплановою. З одного боку, на відміну від традиційних засобів 
масової інформації, таких як блоги, журнали та газети, пости в Twitter (твіти) за своєю суттю набагато коротші і обмеж-
уються 140 символами. В результаті, мова Twitter часто вважається дуже компактною та стислою. З іншого боку, Twitter має 
унікальні механізми комунікації, де користувачі можуть створювати наступні твіти та стежити за іншими користувачами, 
що дає можливість повторно публікувати та, отже, редагувати вміст твітів інших користувачів. Ці зовнішні (обмеження до-
вжини допису) та внутрішні (змістові) відмінності сприяють варіаціям мовлення Twitter.

Сучасні дослідники почали звертати увагу на риторику президента і висунули президентську риторику в самостій-
ну область риторики. Кандидати можуть ефективно нівелювати інформацію своїх опонентів в інших традиційних засобах 
масової інформації навчившись ефективно використовувати віртуальну риторику і риторичний контекст через нові медіа-
риторики [9]. Сьогодні кандидати можуть добровільно обирати та оприлюднювати інформацію, яку вони хочуть показати 
громадськості, що може створити багатший та ефективніший риторичний дискурс, ніж раніше. 

Важливим аспектом політичного дискурсу США є так зване риторичне президентство (rhetoric presidency), суть якого 
полягає у тому, що президент виступає лідером формування громадської думки в країні [4]. З точки зору риторичного прези-
дентства, комунікація покликана не тільки інформувати та переконувати, але й створювати саму аудиторію, до якої повинен 
звертатися президент[9]. 

Слід також пам’ятати, що сама політика значною мірою є мовою, або формою використання мови [5], а конституції 
та закони є дискурсами [5]. Згідно теорії політичного дискурсу, вибір ідей та словесного їх вираження, не є випадковим в 
політичному дискурсі. Політичні представники роблять обміркований вибір [слів], що відображають певну сукупність цін-
ностей та ідеалів, а отже й особливу індивідуальність [7]. 

З точки зору класичної риторики, вивчення процесу комунікації в Інтернеті є особливо важливим. Дослідження рито-
рики спілкування в онлайн-соціальних мережах фокусується на використанні стратегій переконання (етос, пафос, логос) і 
широке використання риторики. Онлайн платформи, такі як Facebook, Twitter, мають великий вплив на формування думки 
учасників інтернет-спільнот та відіграють важливу роль у нашому індивідуальному, соціальному та трудовому житті. Мож-
на сказати, що Інтернет створює новий риторичний простір. 

Риторика – це термін, який використовується в політичній кампанії для спілкування та переконання. Трамп, на пре-
зидентських виборах у Сполучених Штатах 2016 року, покладався на сильні риторичні засоби масової інформації, такі як 
Twitter, для чіткого поширення інформації та ефективного спілкування з виборцями. Треба визнати, що Трамп є одним з най-
впливовіших політиків у Twitter, який успішно використовує мову і риторику для створення свого унікального особистого 
іміджу, щоб в кінцевому підсумку впливати на своїх послідовників.

Аналіз змісту твітів Дональда Трампа та Гілларі Клінтон продемонстрував, що обидва кандидати скористалися Twitter 
для просування своїх програм. Проте, існували лише дві категорії проблем, яким приділялася увага у дописах обох канди-
датів. Питання, що часто піднімалися, були насправді проблемами супротивника.

І Дональда Трампа, і Гілларі Клінтон присвятили найбільшу кількість твітів критиці рис характеру або особистості один 
одного, а саме – нечесність. Значна частина дописів у Twitter стосувалась звинувачування Клінтон в корупції та нечесності 
щодо її діяльності як державного секретаря, включаючи управління приватним сервером електронної пошти. Піднімаючи 
питання про неналежну минулу поведінку Трампа, Клінтон більше орієнтувалася на запальний темперамент Трампа, який, 
як вона стверджувала, є не припустимим для майбутнього президента. 
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Дописи Трампа у Twitter показали, що, як претендент, він головним чином зосереджувався на критиці еліт у влади. Його 
другою найпопулярнішою тематичною категорією були загальні проблеми з організацією владних структур. У цій категорії 
він критикував уряд і його чиновників, називаючи їх the swamp (болото) для зливу. Він також зазначив, що засоби масової ін-
формації, діяльність адміністрації Обами в галузі національної безпеки, зовнішня політика, а також Obamacare є основними 
сферами, які він хотів би змінити. Ці питання перетиналися з проблемами, які висвітлювалися на його сайті. Деякі питання, 
перераховані на веб-сайті, наприклад, його протидія політичній коректності, також були підняті в його твітах, наприклад: 
So many ‘politically correct’ fools in our country. We have to all get back to work and stop wasting time and energy on nonsense!.

В цілому, зміст програми Трампа відповідав політиці його партії, оскільки зосереджувався на національній безпеці уряду 
і зовнішній політиці, а не на так званих демократичних питаннях, як освіта, навколишнє середовище або права жінок. Однак, 
будучи аутсайдером у Вашингтоні, здавалося, що його мета – публічно критикувати уряд, незалежно від партійної конфлікту. 
Він не тільки нападав на уряд, а потім і на президента Обаму, наприклад: REAL change means restoring honesty to the govt. Our 
plan will END govt. corruption!; President Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States!, 
але також висловив повну зневагу до колег-республіканців, які висловлювалися під час кампанії, наприклад: Our very weak 
and ineffective leader, Paul Ryan, had a bad conference call where his members went wild at his disloyalty. The very foul mouthed Sen. 
John McCain begged for my support during his primary (I gave, he won), then dropped me over locker room remarks! I was never a 
fan of Colin Powell after his weak understanding of weapons of mass destruction in Iraq = disaster. We can do much better!

Це свідчить про відхилення від типових стратегій кампанії як кандидата від республіканської партії. Він також проголо-
сив засоби масової інформації як одного з своїх опонентів на виборах, наприклад:I am not just running against Crooked Hillary 
Clinton, I am running against the very dishonest and totally biased media – but I will win! 

Трамп постійно критикували ЗМІ. Хоча багато республіканців скаржилися на liberal bias (ліберальне упередження) засо-
бів масової інформації, прямі нападки Трампа на ЗМІ були не нормальними і невиправданими, наприклад: Election is being 
rigged by the media, ina coordinated effort with the Clinton campaign, byputting stories that never happened into news! CNN is the 
worst – fortunately they have bad ratings because everyone knows they are biased.

Негативні доповіді головних ЗМІ про нього, як правило, стикаються з його сильними контратаками. Тим часом, Клінтон, 
яка працювала в адміністрації Обами і була частиною уряду, до якого прихольно ставилися більшість великих інформаційних 
ресурсів, здавалося, не мала потреби їх критикувати. Окрім критики Трампа, вона зосереджувала увагу на своїх сильних сто-
ронах кандидата у президенти, якого висунула демократична партія, а саме: women’s rights, racial or religious equality, inequality 
between the classes, military or veterans, and education or kids. Більшість з них були питаннями, що належать Демократичній 
партії, і вона постійно підкреслювалися їх на веб-сайті, так і в Twitter. Результати дослідження показали, що кандидати під-
няли різні питання, які потрібно було розглянути і обговорити виборцями. Як і передбачалось, кандидати наголошували на 
тих самих питаннях, які вони висвітлювали на веб-сайтах своїх передвиборчих кампаній, та питання, які відстоюють їх партії. 

Висновки та перспективи дослідження. Незважаючи на те, що сугестивна функція створення дописів у Twitter на-
була наукової уваги, вона не є достатньо досліджена. Нинішнє дослідження мало на меті заповнити прогалини та досліди-
ти менш вивчені аспекти. Результати аналізу контенту показали різні відмінності між твітами Дональда Трампа і Гілларі 
Клінтон. Спільними рисами є те, що обидва політики активно твіттували, щоб привернути увагу громадськості до питань, 
на яких вони хотіли наголосити. Обидва кандидати піднімали питання, якими займаються їхні партії. Незважаючи на те, 
що деякі твіти Трампа не були точно узгоджені з напрямками політики Республіканської партії, загальна тематика його до-
писів відображала власне республіканські цінності та погляди. Змістова узгодженість двох цифрових платформ – веб-сайтів 
Twitter і президентських кампаній – показує, що Twitter все частіше відіграє роль інформаційного розширення контенту 
веб-сайтів кампаній. 

Примітно, що половина з двох твітів кандидатів у президенти, розміщені протягом трьох місяців, мала негативний тон. 
Незважаючи на те, що Twitter визнано популярним інструментом для самостійної реклами та презентації, і Трамп і Клінтон 
використовували його в основному як засіб для поширення негативних повідомлень про своїх політичних опонентів. Зо-
крема, ворожнеча по відношенню до Клінтон і Медіа стало центром кампанії Трампа. Незважаючи на те, що засоби масової 
інформації критикували його нецивілізовані зауваження і висміювали його як cry-bully (крикуна), питання, які він висвітлив 
щодо Клінтона та ЗМІ, були сприйняти виборцями свально. З іншого боку, жодна з головних тем у твітах Клінтон не ви-
кликала таких реакцій. Ці висновки показують, що, принаймні, у так званому «Twitterverse», Трамп був більш успішним у 
переконанні виборців і досягненні бажаного впливу на електорат. Трамп не мав ніякого політичного досвіду, його вислов-
лювання часто були вульгарними, він постійно ображав опонентів, ЗМІ та етнічні меншини, його кампанії не вистачало 
суттєвої політичної спрямованості, а його пропоновані рішення були мало реалістичними, але все це не завадило його по-
пулярності. Врешті-решт, Дональд Трамп здобув перемогу, а його перемога – це не тільки перемога його політичної позиції, 
а і його спілкування. Переспективи використання отриманих результатів полягають у проведенні дифенціації лексичного 
пласту засобів сугестивного впливу в політичній комунікації.
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THE IDEA OF “NEW WOMAN” IN THE NOVELS OF ENGLISH VICTORIAN AGE WRITERS

The article deals with the problem of striving of main women characters for the changes in their social role and status in the novels of 
English writers of the Victorian age. The analysis is based on modern investigations of the problem, done by English critics, scholars and 
scientists. It is stated, that the social status and the position of women in the 19th century was not equal to men’s. Nevertheless, a new trend 
was growing in the society. The term “New woman” symbolized a new personality, who, unlike her predecessors, had different understanding 
of woman’s place in the society. It is also grounded, that a lot of English novelists of the time devoted their works to the depiction of such 
women and their protest against the traditional norms and social injustice. The research reveals that the theme is best reflected in the novels 
of Emily and Charlotte Brontë, Thomas Hardy, George Eliot. It is also pointed out, that the novels of the writers were analyzed from the 
feminism viewpoint, which differs much from the traditional approach. Such approach gives the possibility to look upon the value of the 
novels in the perspective of their impact on the further development of women’s fight for their rights and position in the society.
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ІДЕЯ «НОВОЇ ЖІНКИ» У РОМАНАХ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ  
ВІКТОРІАНСЬКОЇ ДОБИ

Статтю присвячено проблемі прагнення головних персонажей-жінок до зміни їх соціальної ролі та статусу в романах ан-
глійських письменників Вікторіанської доби. Проаналізовано особливості економічного та соціального розвитку Англії у 19-му 
столітті, місця та ролі жінки у цей період, специфіки її виховання, освіти та очікуваної поведінки у шлюбі, можливості для са-
морозвитку. На прикладі Вікторіанських романів, особливостей характерів, динаміки сюжету доведено, що ідея «Нової жінки» 
знайшла своє втілення у багатьох відомих творах доби та сприяла подальшому розвитку феміністичних ідей в Англії.

Ключові слова: Вікторіанська доба, ідея «Нової Жінки», фемінізм.

For the European people, living in the XXIst century, it is almost impossible to imagine the lack of women’s rights in the Victo-
rian age. A great number of those, living today, think, feminism dates back to the 20th century. Yet, the time of Queen Victoria reign 
was the stepping stone for emergence of feminism movements, which resulted in the modern status, rights and position of a woman 
in the Western world. No doubt, Victorian age literature was a response to historical and social events and mostly depicted social 
injustice. A lot of respectful researchers associate the time with the works of Charles Dickens, William Thackeray but very few have 
considered the impact of other prominent authors, who dared to write about women’s inequality. Thus, the relevance of our research 
is based on the non-investigated sources as the foundation for the future change in the minds of all literary people, who lived then, 
and who are still curious about the details of the issue. 

It should be pointed out, that this research will not consider the works of post-Soviet investigators (with all possible respect to 
the authors). It will analyze the approaches to the problem from the viewpoint of the British critics, scholars and scientists to avoid 
possible arguments. 

In particular, new investigations have been made by Patrick Bratlinger and Wlliam B. Thesing providing new perspectives 
and positions on contexts and on canonical and post-canonical texts. In his book “A Victorian Woman’s Place” Simon Morgan has 
contributed a lot of new facts, taken from archives and libraries, on the social role of women in Victorian age. Margaret Walters has 
analyzed the emergence of feminism roots in England in the 19th century. Heather Glen, Stevie Davis, Rick Rylance, Kate Flint 
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have compiled a series of original essays, contributors explore the roots of the Brontë sisters’ achievement in early 19th century, the 
childhood ‘plays’ they developed; they have shown how each sister engages with some of the central issues of their time. 

Nonetheless, the problem of the independence of women reflected in the Victorian novels still needs some detailed analysis. 
Thus, the aim of this research is to look in the novels of Victorian period writers, so that to study the peculiarities of depicting wom-
en’s independence in them. The aim has defined the following tasks:

• to give a brief outline of the Victorian age and the position and status of women at that time;
• to analyze the peculiarities of women’s personal development as independent personalities in the novels of Victorian writers.
The reign of Queen Victoria, after whom the period between 1837 to 1901 has been referred to the Victorian Era, was a landmark 

period in the history of Great Britain. Apparently, the discoveries that were made in Britain at this time were important not only for 
the country, but also for the humanity as a whole. In Britain the appearance of several prominent representatives of art and, first of 
all, of fiction, influenced the development of world art. 

The development of scientific thought in the Victorian era was crucial, because the significance of Darwinism and the wave of 
new scientific discoveries changed the general understanding of the mankind’s evolvement. The Victorian era was marked by coun-
try’s acquiring new social functions, which were caused by new industrial conditions and rapid population growth. As for personal 
development, it was built on self-discipline and self-confidence, supported by Wesleyan and Evangelical movements [ 4].

What is more, the Victorian era was marked by the strengthening of the position of the middle class, which led to the dominance 
of its main values in the society. Sobriety, punctuality, hard work, thrift were in honor. These qualities soon became the norm, since 
their usefulness in the new industrial world was undoubted. Strange as it may seem, not all the features of the middle class were an 
example to follow. Among the negative ones, so often ridiculed on the pages of the English literature of that period, are the philistine 
confidence that prosperity is a reward for virtue, so extreme puritanism in family life gave rise to hypocrisy and guilt[5].

Surprisingly, the Queen had very little to do with the best productions of her times. In an age that abounded in great literature and 
music, her own preferences were for second-rate authors and composers, whose works are already forgotten. The term “Victorian” 
itself is often used in a fashion that is, misleading. Popularly it constitutes not very good tastes and moral priggishness. However, 
they are certainly not to be found among the ideas and beliefs of Arnold, Meredith, Dickens, Rossetti, Brontë, to mention only a few. 

The Victorian society believed that “men and women were naturally different in capacity, and so ought to play distinct social 
roles. Anatomy determined destiny, and men were destined to be on top” [8]. The woman’s place was at home, carrying out a do-
mestic role such as looking after children or supervising maidens [5]. According to the Victorians, a true woman at that time was 
virtuous, pure and submissive spending her day looking for ways to please her husband and creating a happy and healthy family 
from within the home [5]. 

It was thought to be inappropriate for a woman to go out in public by herself. If she had to go out, she should be accompanied 
by a man, preferably her husband, her father or her brother because the outside world was so harsh and the woman should be pro-
tected. In addition, a girl would marry and therefore she had no need of formal education. It was believed that women were not able 
to learn in the way men did, that their brain was smaller than men’s, and that it would do damage to their health if they spent long 
hours studying. Some of them went to schools for girls that only offered to teach them some “accomplishments” like singing, draw-
ing, playing the piano and flower-arranging were all important. Even when Oxbridge (Oxford and Cambridge Universities) started 
to accept applications from women via UCAS (The Universities and Colleges Admissions Service) some parents did not let their 
daughters enter because women that were educated could not get married easily [9].

Divorce in this epoch entailed to loss of property and wealth. As a matter of fact, the only reason to obtain divorce was to prove 
the adultery. In case a woman wanted to gain a divorce for the reason of adultery, she had to prove that her husband had indulged in 
bigamy; she had also to confirm that her husband had committed incest, cruelty or desertion [9].

All over the nineteenth century, women had no political rights despite the fact that there had been some movements to advance 
and ask for the rights of women. It was not until the second half of the 19th century that something like a true women’s ‘movement’ 
began to emerge in England. And the female consciousness began to change [10]. 

In Victorian time, a lot of novelists showed their concern about feminism in their works. Feminist criticism is deeply concerned 
with the ways in which the experience of being male or female in a particular society is reflected through the literary imagination. 
The main feminist trend in Victorian literature whether written by men or women, be it a play, a novel, an essay or poetry, was the 
representation of “New-Woman”. The word “New-Woman” was coined by the novelist Sarah Grand during the Victorian period in 
1894. It soon became a popular catch-phrase in newspapers and books [7].

Among the writers of the 19th century there were those, who are considered to be the most preoccupied with the women’s rights 
and freedom. In particular, Emily Brontë did not directly call for free life and equal marriage. She showed her consent on feminist 
attitude through actions of the protagonists and the development of the plot. In 1847, she published her only novel, “Wuthering 
Heights”. Although it received mixed reviews when it first came out, the book subsequently became an English classic.

Many readers were attracted by Catherine, the wild, hatless, savage instead of a gentle, graceful, and kind lady like Isabella who 
was dainty and elegant. Catherine’s fairly hard rebellion against her father can find its best expression in three aspects: the offense 
against her father, the negligence of her father’s power, and the replacement of him by others.

After the death of their father, Hindley, Catherine’s brother, inherited everything from old Mr. Earnshaw. Hindley degrades 
Heathcliff, whom Catherine loves, to a servant. Thus, under such an adverse situation, both Catherine and Heathcliff show strong 
desire to be together. Despite her brother’s objections, Catherine still refuses to give it up; what’s more, she joins her hands with 
Heathcliff to rebel against Hindley, for the reason that he deprives her of the exclusive privilege to enjoy the freedom to be herself. 

Catherine, thus, goes a different way. Strictly confined by the family and somewhat deprived of the freedom to love, Catherine 
tries her best to resist the authority of a patriarchal institution and to surpass it. She resists against her father, her brother and her 
husband. She feels indignant with them, not because she does so irrationally, but because dominance over her infringes on her right 
to enjoy freedom and diminishes her individuality. Thus, her denial of the patriarchy stems from her strong sense of protecting her 
self-awareness. Catherine’s persistent, daring struggle for the true love is a symbol of the awakening of women consciousness in 
love and in marriage. 
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In Catherine’s opinion, equality between men and women does not only refer to equal position and equal rights in the society, it 
also means the spiritual equality and soul similarity in heaven. Thus, keeping self-integrity is of utmost importance to Catherine. As 
some feminists have pointed out, Catherine resembles the turning-point of the era [12]. 

Decades before Sarah Grand coined the phrase “New Woman,” Thomas Hardy had already been writing about strong, indepen-
dent women determined to live on their own terms. 

The tragic fates of most of his fictional heroines have led many to accuse Thomas Hardy of being misogynist, harshly punishing 
women for their open rebel against Victorian social expectations. However, Hardy challenged his readers to consider the destructive 
power caused by hypocrisy and double standards, making many to consider him to be among the first feminists. 

From Cytherea Graye to Sue Bridehead, the heroines of Thomas Hardy demonstrate women’s personalities as independent, 
thinking individuals. Through his fiction, Hardy offered his women a voice reflecting the anxiety and ambiguity of their changing 
role in society. One of his most successful heroines, Bathsheba Everdene, best articulates women‟s difficulty in expressing them-
selves. In her effort to dissuade Farmer Boldwood from his marriage proposal as a business transaction in “Far From the Madding 
Crowd” (1874), Bathsheba exclaims: “It is difficult for a woman to define her feelings in a language which is chiefly made by men 
to express theirs”[1].

In 1896 Thomas Hardy wrote “Jude the Obscure”. This is Hardy’s late Victorian novel which contributed to the breakdown of the 
puritan code in literature. The “New-Woman” in this novel as we have already said is Sue Bridehead who is the heroine and when 
she resolves to leave her husband, she just justified her action by citing a passage from J. S. Mill’s “On Liberty”. This means she is 
leaving the husband because she wants to have her freedom. 

A feminist reading of Thomas Hardy’s major and minor fiction has produced results quite different from the ones we have been 
accustomed to in traditional criticism. The difference consists in the centrality of female characters, their status, roles and functions 
in society. Feminist criticism usually reveals the search for autonomy and selfhood of the female protagonist. Although traditional 
criticism generally sees Hardy’s women as passive victims of both man and circumstances. 

Among other Victorian writers George Eliot stands out for her final novel “Daniel Deronda”, the story about the woman, who 
rebels against the circumstances. Deronda decides that universal humanism, with its general concern for equality and justice, cannot 
be compared to a specific national identity, that is firmly rooted in its own traditions. The protagonist Gwendolen Harleth can be con-
sidered a proto-feminist heroine. Her struggle for personal autonomy within Victorian constraints recalls Gustave Flaubert’s Emma 
Bovary and points forward to the anguished heroines of Henry James and Edith Wharton [10].

Charlotte Brontë’s “Jane Eyre” is the most feminist of all Victorian novels in which the “New-Woman” is well depicted. It has 
even been described as a declaration of women’s rights. The novel both in its own time and ours seemed to express woman’s rebellion 
against the limitation of her lot. Margarate Oliphant called it “a wild declaration of the “Rights”” [1]. This declaration is true when 
we look at Chapter Twelve of the novel. In this chapter, the author says that nobody knows how many rebellions besides political 
rebellions ferment in the masses.

Jane, who is the heroine and the “New-Woman” in the novel, protests against the above injustices as far as women are concerned. 
She longs for wider experience, more excitement and travelling. Some critics think that Charlotte Brontë gave up this idea by having 
Jane marry and settle to domesticity [11]. Others think that she did not, because the message of “Jane Eyre” is the search for indepen-
dence and choice. Jane is an example of a woman who thinks for herself when facing a decision. She chooses to follow the course 
that will maintain her self-respect, however difficult it may be. In practical terms, it was difficult for a woman of her time to achieve 
true independence. A woman of middle class who did not have money of her own would have to choose between being financially 
dependent on a husband, living as a dependent governess or the drudgery of teaching in a school. By illustrating this in Jane Eyre, 
Charlotte Brontë demonstrated a protest that choices were so limited.

In this novel Brontë uses the first person narration. Despite the fact that “Jane Eyre” focuses on the moral growth and matura-
tion of both Jane and Rochester, the feeling remains that of Jane alone, and everything is told solely from her point of view. As R. 
B. Martin explains: “One sees all the action and characters through her eyes. Even when she is apparently the passive recipient 
of information from other characters, we never forget what Jane is feeling. One message we get from this novel is that “love is the 
pairing of equals” [11]. 

All things considered, everything mentioned above gives us an opportunity to accept the fact, that feminism in Victorian novels 
was one of the central themes and each writer contributed something of his own. Undoubtedly, such approach have made a great 
impact on the further development of this problem in the works of authors, coming onward.

The perspectives of this research lie in further more detailed analysis of each separate work of Victorian age from the viewpoint 
of feminism.
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ХУДОЖНІЙ КОНЦЕПТ СМЕРТЬ У НОВЕЛАХ ГЕРМАНА ГЕССЕ

Стаття визначає термін “художній концепт”, а також виділяє основні смислові ознаки художнього концепту СМЕРТЬ у 
новелах Германа Гессе. Було виявлено, що художній концепт має асоціативну природу, характеризується естетичною сутніс-
тю та образними засобами вираження, що зумовлені авторським задумом. Аналіз концепту СМЕРТЬ у новелі Германа Гессе 
“Останнє літо Клінґзора” дозволив виділити його основні диференційні ознаки: відсутність буттєвості, непорушність, наяв-
ність суб’єкта, наявність фізіологічних ознак, актуальність, усвідомленість, духовність, різноманітність проявів, амбівалент-
ність. Було також виділено способи категоризації явища смерть в аналізованих художніх творах, а також когнітивні ознаки 
художнього концепту СМЕРТЬ у новелах Германа Гессе.

Ключові слова: художній концепт, концептуалізація, літературний текст, концепт СМЕРТЬ. Герман Гессе.
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THE LITERARY CONCEPT OF DEATH IN HERMANN HESSE’S NOVELS

The article defines the term “literary concept”, as well as the types and features of such concepts. It was found that the literary concept 
has an associative nature, is characterized by aesthetic essence and figurative means of expression, and is defined by the author’s intention. 
The method of describing key concepts in the texts of particular poets is based on the analysis of the semantic space of words and text. It 
was proved that literary concepts are individualistic, personal, and more complex psychologically; it is a complex of concepts, which is 
presented by the feelings, emotions, sometimes even volitional manifestations. This paper examines the notion of death and ways of its rep-
resentation in Hermann Hesse’s linguistic and conceptual picture of the world. It also presents the functioning of this category in literary 
texts from the cognitive linguistics point of view. Specific relations of poetic function and reference are considered. The article focuses on 
the peculiarities and the structure of the conceptualization of the notion “death” in given literary texts. 

The paper also outlines the principles of categorization of the notion “death” in Hermann Hesse’s novel “Klingsor’s Last Summer”: 
death appears in the novel as a living being; death is a shadow/ a ghost; death can be loved by someone; a person may want to die; death 
can frighten a person; death is a sworn enemy; death is a dark friend; death is putrefaction.

Cognitive characteristics of the artistic concept DEATH: death is always depicted negatively; death brings in cold; the attributes of 
death are spit and sickle; the color of death is black and white; death smells like rain; death is huge; death has deep-set eyes; death can fill 
the whole space; death constantly laughs at people; the bird of death is the vulture; the presence of death can be anticipated; in spite of all 
its monstrosity, death attracts people; no one can resist to die; all people are doomed to die.

Analysis of the concept of DEATH in Hermann Hesse’s novel “Klingsor’s Last Summer” made it possible to identify its main differential 
features: lack of beingness, inviolability, presence of a subject, presence of physiological features, relevance, awareness, spirituality, variety 
of manifestations, ambivalence. It also highlights the ways to categorize the phenomenon of death in the given literary texts, as well as the 
cognitive features of the literary concept DEATH in the novels by Hermann Hesse. 

Key words: literary concept, conceptualization, literary text, literary concept of death, Hermann Hesse.

Проблема взаємозв’язку мови, мислення і свідомості, а відтак засобів вербалізації навколишнього світу, є централь-
ною в лінгвістиці останніх десятиліть. Різноманітні засоби репрезентації концептів у мові становлять один з основних 
предметів дослідження когнітивної лінгвістики. На сьогодні проблемі концептуального аналізу присвячено чимало праць 
як вітчизняних, так і зарубіжних учених: Ю. С. Степанова [5], А. Вежбицької [3], А. П. Бабушкіна [2], Л. Г. Бабенко [1],  
О. О. Селіванової [4] та інших.

Осмислення художнього тексту в когнітивному аспекті як складного смислового знаку, що виражає знання письменни-
ка про дійсність, які втілені в його творі у вигляді індивідуально-авторської картини світу, дозволило сучасній лінгвістиці 
включити до своєї компетенції інтерпретацію індивідуально-авторської концепції.

У зв’язку з цим виявилося актуальним введення одиниці мовленнєво-мисленнєвого порядку – художнього концепту. Під 
художнім концептом ми розуміємо одиницю художньої свідомості письменника, яка пов’язана із індивідуально-авторським 
осмисленням та образним уявленням тої чи іншої сутності предметів чи явищ.

Предметом дослідження даної статті виступає художній концепт СМЕРТЬ в його лексичній та композиційно-стиліс-
тичній експлікації.

Вибір в якості матеріалу дослідження новели Г. Гессе “Останнє літо Клінґзора”, відомого письменника, поета і мисли-
теля ХХ ст., зумовлений тематичною специфікою художньої картини світу Г. Гессе, невід’ємною складовою частиною якої 
є внутрішній світ людини. Герман Гессе намагається виплекати ідеальний образ особистості, яка була б здатною зберегти 
духовність у цьому мінливому матеріальному світі з його хиткими ідеалами. Тому недарма свої твори він називає “біогра-
фіями душі”.

Художній концепт СМЕРТЬ у новелі Германа Гессе “Останнє літо Клінґзора” займає домінантне місце по відношенню 
до художнього концепту ЖИТТЯ. Категорії “життя” та “смерті” взагалі вважаються універсальними семантичними катего-
ріями, які одночасно наділені статусом базових у парадигмі категорій егоцентричної спрямованості. Універсальність даних 
категорій підтверджується наявністю у різних національно-культурних спільнотах екзистенційно значимих понять життя та 
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смерті, формування яких ґрунтується на загальних принципах сприйняття людьми навколишньої дійсності та її відображен-
ня у свідомості. Кожна з цих категорій є змістовно багатоплановою: їх понятійна онтологія охоплює всі сфери буття людини, 
а мовна виходить за межі лексичного рівня, до того ж ці категорії взаємопов’язані. 

У новелі “Останнє літо Клінґзора” художній концепт СМЕРТЬ являє собою наскрізний образ та сюжетний стрижень 
даного твору, що аналізується. Смислове поле обраного художнього концепту формується сукупністю його компонентів – 
смислових атрибутів, що виявляються у результаті асоціативного осмислення концептуальних схем та метафор, як базових, 
так і поетично переосмислених, які матеріалізуються у словесних поетичних образах та необразній лексиці в Гессівській 
новелі.

Почнемо з розгляду понятійної складової концепту СМЕРТЬ. Так, у німецькому тлумачному словнику знаходимо визна-
чення слова der Tod – das Sterben, das Ende des Lebens [6, с. 1067]. В даному визначенні підкреслена саме фізична сторона 
смерті (закінчення життя). Дане значення характерне також для смислової структури текстового концепту СМЕРТЬ у творі 
“Останнє літо Клінґзора”, де ми зустрічаємо такі ж прямі лексичні репрезентації даного концепту: der Tod, tot, das Ende, das 
Sterben, sterben та інші. До того ж нам відомий точний факт про фізичну смерть суб’єкта (die Nachricht von Klingsors Tode). 
Але наступний аналіз текстового концепту СМЕРТЬ у обраній новелі виявить також інші когнітивні ознаки концепту та за-
свідчить про наявність нових, незвичних смислів концепту “смерть”.

Розгляд кількісних та якісних показників присутності в тексті новели Германа Гессе прямих лексичних репрезентацій – 
der Tod, tot machen, halbtot, sterben, die Sterbenden, am Sterben sein, sterbend, Grab, einen Mord begehen і непрямих лексичних 
репрезентацій концепту СМЕРТЬ – Schluß, letzt, sich das Leben nehmen, erloschen, löschen, zu Ende gehen, untergehen, verlieren 
та ін. засвідчив семантичну насиченість і деталізацію позначень обраного концепту та його беззаперечний тісний зв’язок із 
поняттям “припинення життя”.

Підтвердженням важливої семантичної позиції зазначених репрезентацій концепту СМЕРТЬ є той факт, що вони разом 
з іншими мовними реалізаціями даного концепту не тільки пронизують лексико-семантичну структуру новели Германа 
Гессе, а й отримують відображення в сильних позиціях твору, зокрема в самому заголовку новели “Klingsors letzter Sommer” 
міститься семема letzt, що несе в собі значення закінчення життя суб’єкта (“Останнє літо Клінґзора”). Усі зазначені лексич-
ні одиниці належать до значущих компонентів текстового простору та базових елементів вербалізації концепту СМЕРТЬ, 
основою яких виступає поняття “припинення життя”.

У новелі Гессе смерть вербально втілюється на рівні прямих і непрямих лексичних репрезентацій художнього концепту 
СМЕРТЬ, а також інших дієслів із семою “закінчення”, що пронизує мовний простір художнього тексту письменника. 

Центральний персонаж Гессівського художнього тексту є головним суб’єктом, який причетний до концепту СМЕРТЬ, 
оскільки саме про його смерть та останні місяці життя йде мова в даній новелі. У прозі Гессе головний персонаж, невелич-
кий відрізок життя перед смертю якого описується, являє собою лінгвотекстовий типаж (термін В. І. Карасика) МИТЕЦЬ-
ВІДЛЮДНИК. Позиція головного суб’єкта обраного концепту була проаналізована нами під кутом зору його характер-
ного предикатного оточення, що дозволило окреслити контури індивідуально-авторського простору художнього концепту 
СМЕРТЬ, який містить такі текстові концепти: СТРАХ, ПРИПИНЕННЯ ЖИТТЯ, СВОБОДА, ВІЧНІСТЬ.

Емоції “сум”, “страх”, які взаємодіють із концептом СМЕРТЬ, у більшості випадків описуються як екстремальні емо-
ційні стани. “Гіперемоційність” як одна із основних характеристик обраного концепту відображає індивідуально-авторське 
сприйняття навколишнього світу. Слід також зазначити, що роман “Останнє літо Клінгзора” з’явилося у період складної по-
літичної ситуації в Німеччині, в період краху ідеалів та переоцінки цінностей (Перша світова війна, зародження фашизму). 
Тому опис душевного стану людини, яка знаходиться на межі зриву, є результатом пошуку шляхів виходу із зовнішнього 
хаосу та внутрішньої дисгармонії. 

Для початку розглянемо емоцію “страх”. Лексема страх (Angst) у новелі “Останнє літо Клінґзора” виступає в оточенні 
з лексемами серце (Herz), смерть (Tod) і помирати (sterben): “Aber innen im Herzen saß Angst, das Herz wollte nicht sterben, 
das Herz haßte den Tod” [7, с. 90]. Для підкреслення сили даної емоції для головного героя Г. Гессе використовує потрійне 
повторення слова Herz та негацію в другому реченні “…wollte nicht sterben”. Письменнику вдається передати “гіперемоцій-
ність” страху за допомогою градації дієслів: innen… saß Angst – …wollte nicht sterben – haßte den Tod.

Емоція “сум” протягом усього твору взаємодіє із художній концептом СМЕРТЬ, в тій мірі, якою головний герой новели 
страждає від недосконалості цього життя та, не знайшовши в ньому для себе притулку, очікує смерті, вважає себе при-
реченим: “Oh, kurzer süßer Blick in ferne Gärten: Leben ohne Angst, Leben ohne Schwermut! Er wußte, diese Gärten waren ihm 
unerreichbar. Er wußte, ihm war andres bestimmt, anders blickte zu ihm Saturn herüber, andre Lieder wollte Gott auf seinen Saiten 
spielen” [7, с. 88]. З іншого ж боку, Клінґзор сумує від того, що боїться смерті: “Ich täusche euch Dauer und Unsterblichkeit 
vor, ich, der Vergänglichste, der Ungläubigste, der Traurigste, der mehr als ihr alle an der Angst vor dem Tode leidet” [7, с. 81].

Сполучуваність лексеми смерть з іншими словами в даному художньому тексті дає можливість виділити додаткові кон-
цептуальні ознаки в структурі концепту художнього твору і точніше визначити особливості структури концепту СМЕРТЬ. 
За допомогою сполучуваності можна визначити способи категоризації концептуалізованого явища. Так, сполучуваність 
лексеми смерть з іншими словами в новелі “Останнє літо Клінґзора” виявляє наступні способи категоризації цього явища 
в даному художньому творі:

1) смерть постає у творі як істота: “…der Tod lachte versteckt im bräunenden Laub”;“Morgen, morgen haut mir der bleiche 
Tod/ Seine klirrende Sense ins rote Fleisch” [7, с. 81,119] 

2) смерть – це тінь/привид: “der Schatten… alter Zinnsoldat auf dem Grabe Andersens… auch dir ergeht es so, lieber Kerl!”, 
“Sie stießen an, dunkel lächelte der Schatten aus seinen tiefen Höhlenaugen – und plötzlich ging etwas durch den Saal, wie ein Wind, 
wie ein Geist” [7, с. 96–97], “…plötzlich fröstelt uns aus gelbem Laub am betauten Morgen das große Gespenst entgegen”, “Und 
da kam mit ihnen auch der Schatten, der lange, dunkle…” [7, с. 81, 83];

3) смерть можна любити: “Du liebst ja den Tod, gerne willst du ja untergehen, gerne den Tod sterben”; “Sie mir gegrüßt, 
geliebter Tod!” [7, с. 95, 74];
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4) людина може хотіти смерті: Todeswünsche, das Sterbenwollen, “…voll von müder Bereitschaft, ihn (den Tod) zu sterben” 
[7, с. 125];

5) смерть може лякати людину: Todesfurcht, “ …voll von Kinderangst vor dem Tode…” [7, с. 125], “…ich, …der mehr als 
ihr alle an der Angst vor dem Tode leidet” [7, с. 81], “Die Nachricht von Klingsors Tode erschreckte seine Freunde im Spätherbst”;  
“…mit einer tiefen, verheimlichten Angst vor dem Ende” [7, с. 14,9];

6) смерть – запеклий ворог: “Lange schon auf der Lauer/ Weiß ich ihn liegen, den grimmen Feind” [7, с. 119];
7) смерть – похмурий друг: “Schatten, du dunkler Freund…” [7, с. 97];
8) смерть – це тління: “Ich liebe meine Hand, ich liebe meine Augen, ich liebe meinen weißen, zärtlichen Bauch, ich liebe sie… 

weil sie alle so bald verwelken und verfaulen müssen”, “ Diese liebe Hand, Freunde, wird bald voll Erde und voll Maden sein, keiner 
von euch würde sie mehr anrühren” [7, с. 95–96].

В якості ілюстрації одного із способів категоризації розглянемо метафору смерть як тінь/привид. Асоціативне осмис-
лення метафори Tod ist Schatten/ Gespenst/ Geist (смерть – це тінь/ привид/ дух) виявляє такі смислові атрибути художнього 
концепту СМЕРТЬ як напруженість, невідомість, неясність, стурбованість, страх.

Детальний аналіз способів категоризації художній концепту СМЕРТЬ у новелі “Останнє літо Клінґзора” виявляє наступ-
ні протирічливі елементи: смерть виступає як друг і ворог, та бажання смерті і одночасно страх перед припиненням життя.

Варіанти сполучуваності лексеми смерть та її синонімів у досліджуваному тексті новели Германа Гессе дозволяють 
виділити наступні когнітивні ознаки художнього концепту СМЕРТЬ:

1) смерть зображується завжди негативно: böser Tod, der grimme Feind;
2) смерть приносить із собою холод: “plötzlich friert uns das Herz, plötzlich fällt uns das liebe rosige Fleisch von den 

Knochen” [7, с. 81];
3) атрибути смерті – коса і серп: “Bis die blitzende Sichel/ Mir das Haupt vom zuckenden Herzen trennt” [7, с. 120], “Die 

Sense war geschärf, die Tage neigten sich, der Tod lachte versteckt im bräunenden Laub” [7, с. 81];
4) колір смерті – чорний та білий: der schwarze Belagerer, der dunkle Schatten, der bleiche Tod; 
5) смерть пахне дощем: “Er roch ihn. Wie Regentropfen in Landstraßenlaub, so roch der Tod” [7, с. 97].
6) смерть має великі розміри: “Groß stand der Tod vor den offenen Türen des Saales… Groß stand der Tod vor den Türen…” 

[7, с. 94–95];
7) смерть має глибоко запалі очі: “Und da kam mit ihnen auch der Schatten, der lange, dunkle, mit den weit zurückgeflohenen 

Augen in den tiefen Höhlen. Willkommen auch du, Schatten, lieber Kerl!” [7, с. 83], “dunkel lächelte der Schatten aus seinen tiefen 
Höhlenaugen” [7, с. 97];

8) смерть може заповнювати собою весь простір: “Alles war draußen voll Tod, voll von Tod, nur hier im engen schallenden 
Saal ward noch gekämpft, ward noch herrlich und tapfer gekämpft gegen den schwarzen Belagerer…” [7, с. 94–95];

9) смерть постійно сміється над людьми: “Plötzlich lacht das große Gespenst…”, “… der Tod lachte versteckt im bräunenden 
Laub” [7, с. 81];

10) птах смерті – стерв’ятник: “…in der Wüste heult der Schakal, heiser singt sein verfluchtes Lied der Aasgeier” [7, с. 81], 
“Lebst Du noch am Lichte? Nagt schon der Geier Dein Gebein?” [7, с. 110];

11) смерть можна передчувати: “Wir werden nicht mehr zusammen sein, wir alle vier, ich lese das nicht aus den Sternen, es 
steht mir im Herzen geschrieben” [7, с. 84];

12) попри усю свою жахливість смерть вабить до себе: “Musik des Untergangs ist angestimmt. Wir wollen sie mitsingen, die 
süße bange Musik” [7, с. 81];

13) проти смерті ніхто не може встояти: “Es half ja nichts, alles Schießen war ja vergebens, aber Schießen war doch gut, war 
Glück und Trost, war noch Leben, war noch Triumphieren” [7, с. 83];

14) всі люди приречені на смерть (загибель): “Wir stehen im Untergang, wir alle, wir müssen sterben” [7, с. 86], “Jeder 
kommt einmal an ein Ende, mein Louis, auch ich, auch Du” [7:114].

Отже, способами категоризації явища смерть у даному художньому тексті були наступні: 1) смерть постає у тексті як 
жива істота; 2) смерть – це тінь/привид; 3) смерть можна любити; 4) людина може сама хотіти смерті; 5) смерть може лякати 
людину; 6) смерть – запеклий ворог; 7) смерть – похмурий друг; 8) смерть – це тління.

У статті було також виявлено когнітивні ознаки художнього концепту СМЕРТЬ у новелі Г. Гессе: смерть зображується 
завжди негативно; смерть приносить разом із собою холод; атрибутами смерті виступають коса та серп; колір смерті – чор-
ний та білий; смерть пахне дощем; смерть має великі розміри; смерть має глибоко запалі очі; смерть може заповнювати 
собою весь простір; смерть постійно сміється над людьми; птах смерті – стерв’ятник; смерть можна передчувати; попри 
усю свою жахливість смерть вабить до себе; проти смерті ніхто не може встояти; всі люди приречені на смерть (загибель).

Аналіз концепту СМЕРТЬ у новелі Германа Гессе “Останнє літо Клінґзора” дозволив виділити його основні диференцій-
ні ознаки: відсутність буттєвості, непорушність, наявність суб’єкта, наявність фізіологічних ознак, актуальність, усвідомле-
ність, духовність, різноманітність проявів, амбівалентність.
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СЮЖЕТНО-СЕМАНТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ СИЛЬВІЇ ПЛАТ  
У РОМАНІ «THE BELL JAR»

Роман «The Bell Jar» порушує питання місця творчої жінки у суспільстві. Американські реалії 50-х років не давали змоги 
реалізувати себе, окрім традиційної ролі жінки та господарки. Основний конфлікт у романі демонструє тісний зв’язок з фемі-
ністською проблематикою та актуалізує питання жіночої ідентичності. Саме чоловіки не дають жінці можливості самоствер-
дитися у творчій площині. Стаття присвячена дослідженню концептосфери роману письменниці «The Bell Jar».

Ключові слова: концептосфера, семантичне поле, творча манера, міфологема, колористична лексика.

Olha Zabolotna, 
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SUBJECT-SEMANTIC INTERPRETATION OF THE SYLVIA PLATH’S CONCEPTOSPHERE  
IN THE NOVEL “THE BELL JAR”

Sylvia Plath’s novel “The Bell Jar” dramatizes the collusion between the cultural forces that have oppressed women. 
The novel “The Bell Jar” raises the question of the place of a creative woman in society. The American realities of the 1950s made 

it impossible to realize themselves, apart from the traditional role of women and mistresses. The main conflict in the novel shows a close 
connection with feminist issues and actualizes the issue of women’s identity. Exactly men do not give the woman the opportunity to assert 
herself in the creative area. The main character is in hopelessness, and even an excerpt from a psychiatric hospital does not give certainty 
that she will not encounter such problems in future.

As Paula Bennett has written, Sylvia Plath’s The Bell Jar offers a brilliant evocation of “the oppressive atmosphere of the 1950s and the 
soul-destroying effect this atmosphere could have on ambitious, high-minded young women like Plath.” [1]

“The Bell Jar” deals with depression and suicide, as well as a search for one’s identity, feminism, and rebirth. 
The article is devoted to the study of the Sylvia Plath’s conceptoshere in the novel “The Bell Jar”.
Key words: conceptual sphere, semantic field, creative style, mythologeme, color lexicon.

У романі «The Bell Jar» Сильвія Плат за зразками класичної феміністичної літератури поєднує «сталі» образи-концепти 
домодерної, чоловічо-домінантної культури з модерним їх прочитанням згідно актуальних суспільних та культурних викли-
ків. Авторка привносить у «жіночий» світ ці образи та показує їх руйнівний вплив на жіноче начало, одночасно змінюючи 
мову розповіді про індивідуальність та особистий світ з традиційної чоловічої, з власними лексемами та семантикою, пере-
писуючи конкретну людську історію з патріархальної мови на мову «жіночу». Актуальність роботи зумовлена необхідністю 
комплексного вивчення прозової спадщини Сильвії Плат. 

Сильвія Плат, поєднуючи «жіночий» смисл з традиційними образами культури, використовує чоловічі міфологеми з 
емоційно-семантичним підтекстом тривоги, страху, але водночас іронії, місцями – пародії. Сюжетно-лексична тканина про-
зового роману The Bell Jar» менш провокаційна у порівнянні з поезіями Сильвії Плат, однак ми бачимо багато точок перети-
ну у використання образного ряду, емоційно-семантичного забарвлення лексики, розширення змісту та глибини концептів, 
які важко було б дослідити ізольовано, без спирання на поетичну творчість письменниці. 

Особливе місце у поетичному доробку Сильвії Плат займають концепти БАТЬКА, ЖІНКИ, КОХАННЯ, СМЕРТІ. У 
романі «The Bell Jar» ми зустрічаємося з цими ж концептами – універсаліями, які доповнюються СТРАЖДАННЯМ, МОВ-
ЧАННЯМ, та похідними: ХВОРОБА й НАСИЛЛЯ. Перетин цих понять є дуже складним. Спробуємо його проілюструвати:

Варто також зазначити, що спільним для роману з поезією є й використання колористичної лексики, притаманної цілій 
творчості Сильвії Плат. Зокрема, важливе місце займає використання червоного кольору: недолуге плаття матері кричуще 
червоне як знущання над стилем та красою, костюм Естер для співбесіди з лікарями, котрий так явно поєднується з три-
вогою, червона кров під час кровотечі внаслідок дефлорації. Кров в описах роману буває також чорною на вигляд, і часто 
символізує витікання життя. Білий колір у Сильвії Плат нерідко несе позитивну й негативну конотацію водночас: білі квіти, 
біле ліжко в готелі, яке начебто сховок під час отруєння та роздумів; біла ванна та біла холодна підлога; гігієнічно білий ко-
лір у лікарні – одяг медсестер, сліпуче біле світло скрізь повіки після електрошокотерапії тощо. З перших сторінок в романі 
прослідковується велика кількість білих речей – лікарняні палати, халати лікарів, посуд, простирадла. У лікарні, де Естер 
працює волонтером, лікарі та медичні сестри в білому видаються їй особами вищого ґатунку, білий колір тут семантично 
пов’язаний із чистотою та потрібністю, тоді як інші – не стільки бруд, скільки зайвість та непотрібність: 
I felt silly in my sage-green volunteer’s uniform, and super-
fluous, unlike the white-uniformed doctors and nurses, or 
even the brown-uniformed scrubwomen with their mops 
and their buckets of grimy water, who passed me without a 
word [p.161, Bell Jar]

Я почувалася безглуздо у моїй сірувато-зеленій уніформі волон-
терки і навіть зайвою, на відміну від лікарів та медсестер у 
білій уніформі, а також навіть стосовно однаково коричнево 
вдяганих прибиральниць з їхніми швабрами і відрами з брудною 
водою, котрі проходили повз мене без жодного слова.
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Варто підкреслити, що в контексті всієї творчості Сильвії Плат «білизна» обставин вважається доволі близькою до 
мотиву смерті, а лексеми “pure” (чистий), “white” (білий), “hygienic” (гігієнічний), “glossy” (глянцевий) стають синонімами 
втрати тіла.

На сторінках «The Jar Bell» ми зустрічаємо схожі за емоційним наповненням лексеми, пов’язані із чорним кольором, як 
зустрічалися й в поетичних творах Сильвії Плат.

Наприклад, семантика чорного кольору в романі, а також алюзії, пов’язані з образом батька, подекуди співпадають з 
поетикою вірша «Татусь». Естер, зокрема, міркуючи про те, що варто було б для кар’єри вивчити німецьку мову, думає: 
«Вже п’ять років я стверджувала перед усіма, що хотіла б вивчати німецьку. Моя мати у дитинстві, яке вона проводила вже в 
Америці, – говорила по-німецьки, – і за це її навіть камінням побили однокласники у час першої світової війни. Мій німець-
комовний батько, померлий, коли мені було дев’ять, був родом з якоїсь маніакально-депресивного селища у чорному серці 
Прусії. Мій молодший брат <жив> у Західному Берліні і говорив німецькою як німець. Однак я не говорила людям про те, 
що як тільки я брала до рук німецький словник чи будь-яку німецьку книгу – і від одного вигляду цих похмурих, чорних, на-
чебто виготовлених з колючого дроту букв (виділено авт.)душа моя замикалася наче скриня». Знову, як і у вірші, виринають 
мотиви нацистської Німеччини, концтаборів та провини.

Також у романі виринають паралелі із віршем «На стежці азалій», в якому лірична героїня Сильвії Плат шукає могилу 
батька на цвинтарі (див. розділ 3…). Цим же займається Естер, плануючи припинити власне життя і начебто прощаючись 
із батьком, згадуючи свої надії та тугу: 
I had a great yearning, lately, to pay my father back for all 
the years of neglect, and start tending his grave. I had always 
been my father’s favorite, and it seemed fitting I should take on 
a mourning my mother had never bothered with.
I thought that if my father hadn’t died, he would have taught 
me all about insects, which was his specialty at the university. 
He would also have taught me German and Greek and Latin, 
which he knew, and perhaps I would be a Lutheran.(р.165)

Пізніше у мене час від часу виникали поривання віддати бать-
кові належне за всі роки, протягом яких я його терпіти не мо-
гла, і почати доглядати за його могилою. Адже я була його 
улюбленицею, і тому мені слід було за ним горювати, раз мати 
виявилася на це нездатною. Я думала, що якби мій батько не 
помер, він навчив би мне усьому, що знав про комах, які були 
його університетською спеціальністю. Он навчив би мене ні-
мецької, старогрецької та латини, якими володів, і, можливо, 
я б перейшла у лютеранство

Опис знайденої могили практично дослівно повторюється у романі, як і у вірші:
Then I saw my father’s gravestone. The stone was of a mottled 
pink marble, like canned salmon, and all there was on it was 
my father’s name and, under it, two dates, separated by a little 
dash. At the foot of the stone I arranged the rainy armful of aza-
leas I had picked from a bush at the gateway of the graveyard. 
Then my legs folded under me, and I sat down in the sopping 
grass. I couldn’t understand why I was crying so hard. Then I 
remembered that I had never cried for my father’s death.(р.167)

І тут я побачила батьківську могилу. Плита була з ніжно-ро-
жевого мармуру, кольору консервованого тунця, і написано на 
ній було лише батьківське ім’я та дві дати з рискою між ними. 
До підніжжя плити я поклала жалюгідний мокрий жмутик 
азалій, які я зірвала з куща біля цвинтарних воріт. Потім у 
мене підігнулися ноги, і я сіла на вологу траву. Я не могла зро-
зуміти, чому так голосно плачу. І тут я пригадала, що досі не 
пролила за своїм батьком жодної сльози.

Варто зауважити, що тема (не)МАТЕРИНСТВА також піднімається письменницею у руслі поетичного осмислення цієї 
ролі. Цей субконцепт проявляється кількома образами: щасливим втіленням материнства є Додо Конвей, сусідки Естер у 
материнському домі; внутрішньо неприйнятним є образ матері Естер, а також випадкова породілля під час візиту Естер у лі-
карню, де працює її друг Бадді Віллард. Додо має шестеро дітей та вагітна усьоме. Вона, з точки зору Естер, виглядає щасли-
вою, але водночас внутрішній погляд Естер показує нам іронічність та певну сатиричність ставлення авторки до персонажу: 
«A woman not five feet tall, with a grotesque, protruding 
stomach, was wheeling an old black baby carriage down 
the street. Two or three small children of various sizes, all 
pale, with smudgy faces and bare smudgy knees, wobbled 
along in the shadow of her skirts. A serene, almost reli-
gious smile lit up woman’s face… she smiled into the sun». 
(р.116)

«Жінка, що не мала й п’яти футів зросту, з гротескним живо-
том, що випирав з її тіла, катала вулицею дитячий візочок чор-
ного кольору. Двоє чи троє діток різного віку та зросту, але усі 
бліді, з замурзаними обличчями та брудними колінами, йшли за нею, 
ховаючись від сонця у затінку її спідниці. Блаженна, мало не свя-
та посмішка осяювала обличчя жінки…. жінка насолоджувалася 
сонцем». 

Письменниця підкреслює, що Додо – католичка, тому для неї неприпустимі переривання вагітності чи ухиляння від них, 
отже Додо не має вибору, вона виконує призначену роль, яку їй нав’язує чоловік та суспільна/релігійна мораль. Сильвія 
Плат, описуючи будинок і сад сім’ї Додо, вживає довгий описовий ряд речей, що були там і які є символом дитинства: 
«a morbid façade of pine trees, and surrounded by scoot-
ers, tricycles, doll carriages, toy fire trucks, baseball bats, 
badminton nets, croquet wickets, hamster cages and cock-
er spaniel puppies – the whole sprawling paraphernalia of 
suburban childhood» (p.116)

«за фасадом з сосни було все завалене самокатами, трьохколісни-
ми велосипедами, ляльковими візочками, іграшковими пожежними 
машинами, бейсбольними битами, бадмінтонними сітками, кро-
кетними молотками, клітками від хом’яків та цуценятами коккер 
спаніелів, словом – усіма прикметами та предметами дитинства 
у позаміській місцевості»

Складається враження, що таким навмисно докладним описом усіх цих речей авторка прагне підкреслити їх непотріб-
ність, певну безглуздість їх нагромаджегння, а отже – сумнівність задоволення Додо від ролі матері. Такий же перелік Силь-
вія укладає, описуючи те, чим годувала Додо своїх дітей: 
«on Rice Krispies, peanut butter and marshmallow sandwich-
es, vanilla ice cream and gallon upon gallon of Hoods milk». 
(р.116 – 117)

«рисові пластивці, бутерброди з горіховим маслом, ванільне 
морозиво і молоко у дивовижній кількості».
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Однак кульмінаційною є фраза Естер щодо Додо: 
«I watched Dodo wheel the youngest Conway up and down. 
She seemed to be doing it for my benefit. Children made me 
sick». (р.117)

«я спостерігала за тим, як Додо катає наймолодшого нащад-
ка родини Конвей вгору і вниз. Здавалося, вона робить це для 
мого блага. Діти робили мене хворою».

Пам’ятаючи, як намагалася поєднати своє материнство і творчість сама Сильвія Плат, ми бачимо, наскільки значущою є 
ця тема, хоча в романі вона розглядається дещо в інших семантичних площинах порівняно із поезією. Тема материнства та-
кож розглядається в сюжетній лінії Естер – її мати, стосунки між ними є складними, не до кінця проговореними, очевидною 
є неприязнь Естер. Через призму погляду Естер ми бачимо матір як залежну, втомлену боротьбою за життя та хворобою до-
чки людину, котра на сторінках роману завжди виглядає непривабливо, бляклою, недоладно вбраною, запопадливою без по-
треби. Очевидно, що саме у цьому образі Сильвія Плат свідомо чи ні висловила власні, персональні ставлення, але й змалю-
вала типовий персонаж матері, що не має ані впливу на своїх дорослих дітей, ані індивідуального потенціалу особистості. 

Як ми дослідили, проза Сильвії Плат, втілена у романі, насичена тим же лінговкультурним простором, яким сповнена 
її поезія. Семантична напруженість, оригінальний метафоричний ряд, збагачення концептів новими смислами та формою 
втілення дають можливість показати, що поетична та прозова творчість Сильвії Плат, її ідеологічна та естетична складові є 
взаємопов’язаними та взаємопідсилюваними. Роман «The Bell Jar» створює для розуміння поетичних образів Сильвії Плат 
додаткове семантичне поле, дозволяє краще зрозуміти соціальний, культурний та персональний контекст творчості амери-
канської письменниці та надає можливості для збагачення методів лінговментального аналізу та інтерпретації літературних 
творів так званої «жіночої літератури».

Література:
1. Цит.за: Diane S. Bonds The Separative Self in Sylvia Plath›s The Bell Jar/ Women›s studies, Vol. 18, No. 1, May, 1990. URL: http://

www.sylviaplath.de/plath/bonds.html
2. Е.К. Герасимова. Мифологический подтекст в романе «Под стеклянным колпаком» – Наукова електронна бібліотека «Кибер-

ленинка». URL: http://cyberleninka.ru/article/n/mifologicheskiy-podtekst-v-romane-s-plat-pod-steklyannym-kolpakom 
3. Sylvia Plath, The Journal of Sylvia Plath, New York:Ballantine Book, 1982.
4. Усі цитування здійснюються за виданням: Plath S. The Bell Jar. Harper Perennial Modern Classics, 2013. 288 p.



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 5(73), березень, 2019 р.

ISSN 2519-2558
РОЗДІЛ 2. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА ТА ПРАГМАТИКА

26

© М. О. Зозуля

УДК 81.111’42
Зозуля Марія Олександрівна,

кандидат філологічних наук, доцент, Національний Авіаційний Університет

РОЛЬ НЕСВІДОМОГО У СТВОРЕННІ ІДІОСТИЛЮ МИТЦЯ  
(НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ У. ГОЛДІНГА)

У статті розглянуто прояви несвідомого у художній творчості людини на прикладі вивчення художніх літературних творів. 
В якості джерела матеріалу виступають дванадцять романів У. Голдінга, одного з найбільш значних прозаїків Великобрита-
нії. Під час аналізу метафоричних виразів у романах У. Голдінга встановлено, що в процесі метафоричного переосмислення як 
об’єктів та явищ природи, так і багатьох концептів, пов’язаних з людиною, значну роль відіграє метафора-персоніфікація, яка 
на мовному рівні проявляється у великій кількості метафоричних виразів в текстах його романів та стає відмінною ознакою 
ідіостилю письменника.

Ключові слова: ідіостиль, несвідоме, метафора, метафора-персоніфіцація, концептуальна метафора.
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THE ROLE OF UNCONSCIOUS IN THE CREATION OF AUTHOR’S IDEOSTYLE  
(ON THE WORKS BY W. GOLDING)

The article deals with manifestations of the unconscious in the artistic creation of man on the example of the study of artistic literary 
works. As the source of the material works by W. Golding, one of the most significant prose writers in the UK, are used. Since it is believed 
that reliable results of the study can be obtained only after analyzing all the works of the author, in the analysis, all twelve novels of the 
writer are used. An appeal to the analysis of a metaphor in the works of a particular author allows us to explore the specific traits of the 
author’s individual cognitive space.

In the analysis of metaphorical expressions in the works of W. Golding it is established that in the process of metaphorical rethinking of 
objects and phenomena of nature, as well as of many concepts related to a human being, a significant role is played by metaphor-personi-
fication, which at the linguistic level manifests itself in the great number of metaphorical expressions in the texts of his novels and becomes 
a distinctive feature of the idiostyle of the writer. Such features of W. Golding’s idiostyle can be explained by the activity of the unconscious 
of the writer. Based on the peculiarities of the author’s style, which it provides, one can speak of the affiliation of works to a certain person 
and use it when establishing authorship.

Key words: metaphor, personification metaphor, conceptual metaphor, idiostyle, unconscious.

Питання про несвідоме, тобто про існування й роль неусвідомлюваної психічної діяльності, про форми роботи мозку, 
що пов’язані із творчою діяльністю, але лишаються при цьому неусвідомлюваними їхнім суб’єктом, неодноразово опрацьо-
вувався дослідниками гуманітарних дисциплін – літературознавцями, філологами тощо [13]. 

Несвідоме – дуже важливий фактор у душевному житті людини. Воно працює в межах системи, яка створена співвідно-
шенням симультанно існуючих усвідомлюваних і неусвідомлюваних психологічних установок. Сказане належить до про-
явів несвідомого в умовах будь-якої цілеспрямованої діяльності. Але особливо це доводиться враховувати при спробах до-
слідження ролі й місця несвідомого в художній творчості. Тут ефекти несвідомого виступають майже завжди як вираження 
найвищою мірою складного співвідношення неусвідомлюваних психологічних установок митця. Саме тому будь-який ху-
дожній акт, «пов’язаний навіть із якоюсь часткою, вузьким змістом, несе на собі звичайно відбиток усієї особистості худож-
ника, що віддзеркалюються в ньому часом чіткіше, ніж вона відбивається в конкретному вчинку або висловленні» [2, с. 67].

Створення твору мистецтва припускає творчу переробку абстрактних і почуттєвих даних, сприйнятих раніше автором, 
відбір і зміну життєвого матеріалу на основі попереднього досвіду, думок і почуттів, смаків і прагнень художника. Особли-
ве, «привілейоване» місце відведено, звичайно, художній творчості. 

Процес створення естетичного образу складається з безперервної низки рішень, які художник повинен приймати, щоб 
матеріалізувати свій естетичний задум. Рішення вибору естетично виправданих форм, рухів, слів, завжди ґрунтуються на 
складному сполученні того, що художник усвідомлює, і того, що ним як мотив рішення усвідомлюється погано або навіть 
не усвідомлюється зовсім [2, с. 62]. Художня творчість детермінується в якійсь своїй частині активністю несвідомого. Це 
проявляється в тім, що мотиви вибору при «художніх рішеннях», які безупинно приймає автор, не завжди доступні його сві-
домості. Тлумачення письменником того, що він бачить, зміст, що він вкладає у свої роботи, визначається його особистістю. 
Специфічну ж гостроту бачення, особливий стиль письменника забезпечує саме несвідоме [2, с. 63]. 

За словами Ф. В. Басіна, залежність художнього твору від активності несвідомого ніколи сумнівів не викликала, оскіль-
ки опора рішень митця, коли він обирає характер літературних сюжетів, персонажів і т.ін., на психологічні процеси й мо-
тиви, які залишаються художником «беззвітними», і тому нечітко, або навіть зовсім не усвідомлюваними, – явище занадто 
часте й очевидне, щоб воно могло лишитися непоміченим [2, с. 59].

Бажання зрозуміти, як саме працює людське мислення, виявити особливості мислення окремої людини, що відобража-
ється також і в характерних рисах ідіостилю того чи іншого автора, виступає одним з головних чинників вивчення дослід-
никами художніх літературних творів різних письменників [4; 5; 7; 10; 11; 12; 18; 19]. При цьому матеріалом може служити 
як окремий твір, так і сукупність творів одного автора [11, с. 9]. 

Зозуля М. О. Роль несвідомого у створенні ідіостилю митця (на прикладі творчості  
У. Голдінга). Нау кові записки Національного університету «Острозька академія»: 
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Слідом за Н.А. Фатеєвою [15] припускаємо, що достовірні результати дослідження можна отримати тільки проаналізу-
вавши всі художні твори письменника. Тому в якості джерела матеріалу виступають дванадцять романів У. Голдінга, одного 
з найбільш значних прозаїків Великобританії [16, с. 5].

Звернення до аналізу метафори у творчості конкретного автора дозволяє дослідити специфіку авторського індивідуаль-
ного когнітивного простору [1; 3; 9], що корелює із дослідженнями в рамках когнітивної поетики [6; 14; 17], одним із завдань 
якої є встановлення концептуальних особливостей формування тропів та способів їх реалізації в художньому дискурсі.

Результати контекстуального та семантичного аналізу метафоричних виразів, за допомогою яких концептуальні мета-
фори вербалізуються в текстах творів У. Голдінга, свідчать про те, що референти метафоричних виразів утворюють дві 
концептосфери: СВІТ ЛЮДИНИ (1901 приклад – 55,5%) і СВІТ ПРИРОДИ (1524 приклади – 44,5%). 

Структура концептосфери-референта СВІТ ПРИРОДИ характеризується складною та ієрархічною будовою. Метафо-
ричне вираження у творах У. Голдінга отримують численні та різноманітні концепти на позначення природних об’єктів і 
явищ. Значною частотністю використання відзначаються концепти на позначення об’єктів навколишньої дійсності (ВОДА, 
ОКЕАН, ГОРА, СТРІМЧАК) та природних явищ фізичного характеру (ВОГОНЬ, СВІТЛО).

Структура концептосфери-референта СВІТ ЛЮДИНИ має більш складну ієрархічну будовою. Часте використання в 
якості референтів концептів з домена ЛЮДИНА Є ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ (51% обсягу концептосфери) свідчить про те, що 
людина привертає увагу автора, передусім, як жива істота. З-поміж концептів, які характеризують людину як живий орга-
нізм, на перший план виходять ті, що пов’язані з її інтелектуально-емоційними та зовнішніми характеристиками. 

Під час аналізу метафоричних виразів у романах У. Голдінга встановлено, що в процесі метафоричного переосмислення 
як об’єктів та явищ природи, так і багатьох концептів, пов’язаних з людиною, значну роль відіграє метафора-персоніфіка-
ція – майже 43% від загальної кількості прикладів, отримують визначення саме завдяки цьому виду метафори. Така висока 
частотність використання цього виду метафори не є типовою. Саме завдяки цьому творчий доробок письменника наповню-
ється незвичайними образами й приваблює своєю чарівною атмосферою.

Метафоричні вирази, які вербалізують персоніфікацію в текстах романів, не є поодинокими прикладами. Сукупно вони 
є ознакою особливого світосприйняття, коли навколишній світ сприймається як живий організм. На перший план в процесі 
персоніфікації виходить така характеристика живої істоти, як спроможність виконувати різноманітні дії. Як кореляти ви-
користовуються також концепти на позначення зовнішності, фізіологічних та інтелектуально-емоційних характеристик, ро-
дової приналежності. Отже, для створення метафоричного образу живої істоти задіяні майже всі характеристики, за якими 
вона відрізняється від неживих об’єктів. Той факт, що метафора-персоніфікація займає таке значне місце серед інших видів 
концептуальних метафор в текстах романів У. Голдінга, можна вважати відмінною рисою ідіостилю автора.

Важливим показником типовості для автора певної метафоричної моделі є її функціональні властивості: частотність, 
продуктивність та домінантність. Частотність надає кількісної характеристики метафоричній моделі. Продуктивність вка-
зує на високу частоту використання концептів-корелятів певних груп на позначення тієї чи іншої характеристики живої 
істоти. Домінантність демонструє превалювання певної метафоричної моделі у творах автора.

Розгляд частотності метафоричних моделей, що формують загальні метафоричні моделі, виявив, що всередині загальної 
метафоричної моделі «СВІТ ПРИРОДИ Є ЖИВА ІСТОТА» частотними є моделі «ОБ΄ЄКТИ ПРИРОДИ Є ЖИВА ІСТО-
ТА» – The sun winked at him. ‘Сонце підморгнуло йому.’ [Pincher Martin, р. 98] та «ЯВИЩА ПРИРОДИ Є ЖИВА ІСТОТА» 
–... the scent had paws and a cat’s teeth. ‘… запах мав лапи та котячі зуби.’ [Inheritors, p. 93]. З-поміж моделей, які утворю-
ють загальну метафоричну модель «СВІТ ЛЮДИНИ Є ЖИВА ІСТОТА», до частотних належать моделі «АРТЕФАКТ Є 
ЖИВА ІСТОТА» – There was another door, soft-covered; and when Philip pushed, it spoke to us. ‘Там були інші двері з м’яким 
покриттям; і коли Філіп штовхнув їх, вони заговорили до нас’ [Free Fall, p. 60], «ЧАСТИНИ ТІЛА Є ЖИВІ ІСТОТИ» – Lok’s 
ears told him that they (hyenas) were hungry and his nose assured him that they were alone. ‘Вуха Лока сказали йому, що вони 
(гієни) були голодні, а його ніс запевнив його, що вони були самі.’ [Inheritors, p. 119] та «СВІДОМІСТЬ Є ЖИВА ІСТОТА» 
–... an awful knowledge of Fa creeping towards them caught him by the throat so that he could not breathe and his heart began to 
shake him. ‘… жахливе знання того, що Фа повзла до них, схопило його за горло так, що він не міг дихати, і його серце 
почало трусити його’ [Inheritors, p. 179].

Під час аналізу продуктивності було встановлено, що при створенні образу природи як живої істоти та образу об΄єктів 
і явищ зі світу людини як живих істот залучалися такі характеристики живої істоти, як зовнішність, ментальні процеси та 
явища, почуття та емоції, поняття, пов΄язані з фізіологією, здатність виконувати різноманітні дії, а також приналежність 
до певного роду істот. Для обох виділених загальних метафоричних моделей висока продуктивність характерна для такої 
властивості живої істоти, як здатність виконувати різноманітні дії.

Дослідження домінантності загальних метафоричних моделей за періодами творчості, дозволило встановити, що в пер-
ший період творчості письменника домінантною є загальна метафорична модель «СВІТ ПРИРОДИ Є ЖИВА ІСТОТА», 
але з часом пріоритети автора змінюються, і в другому періоді творчості починає домінувати загальна метафорична модель 
«СВІТ ЛЮДИНИ Є ЖИВА ІСТОТА». Розгляд домінування загальних метафоричних моделей в окремих романах пись-
менника підтверджує тезу про те, що домінантність метафоричних моделей змінюється з часом, але, разом з тим, вказує на 
те, що домінування певної загальної метафоричної моделі не збігається з виділеними періодами творчості.

Концептуальна метафора-персоніфікація вербалізується в текстах романів У. Голдінга п’ятьма видами метафоричних 
виразів: метафорою в традиційному її розумінні – At once she was aware of how the mountain looked down at her ‘Вона відразу 
ж відчула, як гора подивилася на неї’ [Scorpion God, p. 69], метаморфозою – (moon) … a white Sky Woman danced ‘(місяць) 
… біла Небесна Жінка танцювала’ [Scorpion God, p. 101], порівнянням – The settlement stayed as wide awake as the animals on 
the plain ‘Поселення не спало, як тварини на рівнині’ [Scorpion God, 72], метафоричним епітетом – happy darkness ‘щаслива 
темрява’ [Scorpion God, p. 95], pitiless fire ‘безжальний вогонь’ [Scorpion God, p. 162] та мертвою/стертою формою метафори 
– the foot of the mountain ‘нога гори’ [Inheritors, p. 215], the head of the bed ‘голова ліжка’ [Fire Down Below, p. 43]. Частіше за 
все (1032 метафоричних виразів з 1452 випадків персоніфікації) концептуальна метафора-персоніфікація актуалізується за 
допомогою метафори в традиційному її розумінні. Долі інших видів метафоричних виразів є незначними. 
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Такі особливості ідіостилю У. Голдінга можна пояснити активністю несвідомого у письменника. Спираючись на осо-
бливості стилю автора, які воно забезпечує, можна говорити про належність творів певній людині і використовувати це 
при встановленні авторства. Роль такої особливості в ідіостилі У.Голдінга відіграє широке використання концептуальної 
метафори-персоніфікації в текстах романів в усій сукупності її характеристик, що притаманні письменнику, а саме: часте 
використання метафори-персоніфікації (майже 43% всіх випадків метафоризації); персоніфікація концептів з усіх доменів 
обох виділених концептосфер-референтів СВІТ ПРИРОДИ та СВІТ ЛЮДИНИ; визначення за допомогою персоніфіка-
ції отримують майже дві третини (56%) концептів з концептосфери-референта СВІТ ПРИРОДИ та одна третина (31%) 
концептів з концептосфери-референта СВІТ ЛЮДИНИ; використання загальної метафоричної моделі «СВІТ ПРИРОДИ 
Є ЖИВА ІСТОТА» у 1,5 рази частіше, ніж загальної метафоричної моделі «СВІТ ЛЮДИНИ Є ЖИВА ІСТОТА»; пре-
валювальне використання таких моделей концептуальної метафори-персоніфікації, як «ОБ΄ЄКТИ ПРИРОДИ Є ЖИВА ІС-
ТОТА», «ЯВИЩА ПРИРОДИ Є ЖИВА ІСТОТА», «АРТЕФАКТ Є ЖИВА ІСТОТА», «ЧАСТИНИ ТІЛА Є ЖИВІ ІСТОТИ» 
та «СВІДОМІСТЬ Є ЖИВА ІСТОТА»; переважне звертання при створенні метафори-персоніфікації до такої властивості 
живої істоти, як здатність виконувати різноманітні дії; зміна у часі моделі метафори-персоніфікації, що домінує; превалю-
вання певних способів вербалізації концептуальної персоніфікації (метафора в традиційному її розумінні).

Перспективним видається вивчення інших моделей концептуальної метафори в романах У. Голдінга, а також дослі-
дження використання концептуальної метафори-персоніфікації у творах різних авторів, які належать до одного й того само-
го мовного соціуму (наприклад, визначення ґендерних особливостей використання цього підвиду метафори), та зіставний 
аналіз концептуальної метафори-персоніфікації у творах письменників, які належать до різних мовних соціумів та культур 
(наприклад, англійських, німецьких, російських та українських авторів).
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REPRODUCTION OF THE PRAGMATIC POTENTIAL IN FICTION TRANSLATION

The paper examines reproduction of the pragmatic potential of fiction in translation. The relevance of the study is determined by great 
interest of linguistic science to pragmatic aspects of translation. The objective of the research is to reveal the ways of achievement of ade-
quate English-Ukrainian fiction translation. From the outcome of our investigation we can conclude that equipollent pragmatic effect of an 
original literary work and its translation is possible in case of pragmatic competence of a translator. In fact, pragmatically adequate trans-
lation entails understanding of a message, rendering of emotional impact of a source text in a target text, intended influence on a concrete 
recipient in a definite communicative situation. At the same time, fulfillment of “extra task” leads to pragmatic deformation in translation. 
To reproduce the pragmatic potential of belles-letters successfully, a translator fulfills the functions of a loupe, a transformer, and a filter. 
Pragmatic focus influences introduction of pragmatically motivated lexical and grammatical transformations, taking into consideration 
lingual and cultural stereotypes of a target audience. Such changes result in the translated message that is functionally equipollent to the 
original. The results of the investigation can be effectively used to compare and contrast features specific to different literary genres from 
the pragmatic perspective. 
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ВІДТВОРЕННЯ ПРАГМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В ПЕРЕКЛАДІ

У статті розглянуто відтворення прагматичного потенціалу в художньому перекладі. Основна увага авторів зосереджена 
на способах забезпечення адекватного англо-українського перекладу художніх творів. Встановлено, що досягнення рівноцінного 
прагматичного ефекту оригіналу та перекладу за допомогою прагматично зумовлених трансформацій можливе лише за умови 
прагматичної компетенції перекладача, який керується прагматичним фокусом, а також мовними та культурними стереотипа-
ми цільової аудиторії вторинного тексту. Водночас, прагматичні деформації неминуче призводять до втрат. Результати прове-
деного дослідження можуть бути використані для порівняння способів прагматичної адаптації художніх творів різних жанрів. 

Ключові слова: прагматичний потенціал, художній переклад, прагматично зумовлена трансформація, прагматична компе-
тенція.

Every year the number of translated literature on the Ukrainian book market becomes bigger. This situation is the result of the 
state policy aiming to facilitate the spread of the Ukrainian language in all spheres of life. Fiction translation opens for the Ukrainian 
readers a window to the world of foreign authors and cultures. 

In the course of time scholars have investigated different aspects of fiction translation: lexical [16], cultural [17], and stylistic 
[15]. However, there is still a need for discussion of pragmatics of literary translation. With this in mind we tried to analyze the ways 
of reproduction of the pragmatic potential of the English text in the Ukrainian translation. 

Pragmatic adequacy of translation depends on the pragmatic competence of a translator. It enables him/her to understand the 
meaning of the utterance in a particular context and use lingual resources to achieve certain aims effectively [11, c. 10; 12, c. 10; 13, 
c. 159; 14, c. 69]. Linguist V. Komissarov singled out four types of pragmatic adaptation depending on the translator’s intention: 1) 
ensuring of adequate understanding of a message by means of addition [4, c. 137]: He went to Brown [24, c. 14]. – Він поїхав до 
університету Брауна [19, c. 6]; Oxford, New Mexico [25, c. 132] – <…> у тому Оксфорді, що в штаті Нью-Мексико [21, c. 
132]. Sometimes, to avoid ambiguity, a translator needs to explicate the information that is implicitly expressed in the original [10, 
c. 49]: I want to point out that maybe he’s saving himself [24, c. 97]… – Я збиралася зауважити, що, може, він себе береже до 
шлюбу [19, c. 80]. But one should bear in mind that extensive usage of explanations, footnotes and translator’s commentaries makes 
comprehension of the text complicated, ‘shatters’ its composition [9, c. 261].; 2) rendering of emotional impact of a source text in a 
target text. Representatives of different lingual communities may have different associations with some lexical items [4, c. 139-140]. 
Thus, pragmatic competence of a translator presupposes language competence as well as intercultural competence, as illustrated 
in the following example: It was a few days before the Fourth of July, and a grey, scrawny Italian child was setting torpedoes in 
a row along the railroad track [25, c. 29]. – Наближався День незалежності, і сірі, замурзані діти італійських іммігрантів 
прилаштовували петарди вздовж залізничної колії [21, c. 29].; 3) ensuring of intended influence on a concrete recipient in a defi-
nite communicative situation [4, c. 142]. This type of pragmatic adaptation is often used for translation of names of literary works, 
films, programmes in order to make them sound more usual and natural for the target audience [4, c. 143]. To achieve equipollent 
communicative effect a translator may use other lexical means and grammatical forms than those used in the original: For example, 
R. Bradbury’s work “Night Call” [23] is translated into Ukrainian as «Розмова за пільговим тарифом» [18]. Literal translation of 
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titles may be confusing for the Ukrainian readers, as is illustrated in the following example: “The Bed and Breakfast Star” [26] – 
«Зірка з ліжка та сніданку» [20]. We cannot be sure of the fact that having read the title of J. Wilson’s novel the average Ukrainian 
teenager can guess what the story is about. The service system of B&B hotels is well-known only to travellers.; 4) fulfillment of 
“extra task” [4, c. 143]. Ideology, censorship, some special will of a translation consumer can influence the target text, which leads to 
distortion of its meaning, change of its communicative effect. Luckily, we did not reveal the fulfillment of “extra task” in the analyzed 
English-Ukrainian translations.

To render the pragmatics of an original adequately, it is necessary to follow the algorithm: 1) to reveal pragmatic meanings of the 
source text; 2) to determine their interrelations; 3) to discover the role of each pragmatic element in pragmatics of the whole text [6, 
c. 231]. In the process of fiction translation a translator fulfills the following functions: 1) a filter, because s/he transfers the informa-
tion that is understandable for the target audience; 2) a loupe, because s/he amplifies details that may remain unnoticed by the recip-
ients of a translated text, but are essential for understanding of this literary work; 3) a transformer, because s/he renders elements of 
an original that cannot be adequately understood by the readers of a target text who use another linguo-cultural dimension [5, c. 83]. 
But in the process of transformation one should always take into consideration a ‘translation invariant’. This term is used to indicate 
the element of a source text that is vitally important for rendering of an intended communicative effect [2, c. 105]. When analyzing 
the pragmatic aspect of translation, scholars also use the term ‘pragmatic focus’. It denotes the act of selection of information to be 
transferred by means of a target language, the relevance of which is determined within the framework of some pragmatic intention. 
Communication and interaction efficiency is considered to be the criterion of a pragmatic focus [3, c. 125]. It influences introduction 
of changes into the translated text: 1) addition of explanations and commentaries: I graduated from New Haven in 1915 <…> [25, 
c. 5]. – 1915 року я завершив вищу освіту в Нью-Гейвені [22, c. 5]. Translator M. Pinchevskyi added the following explanation 
to the geographical name: “Yale University is located in New-Haven”. However, translator A. Pekhnyk suggested another way of 
translation: Я закінчив Єль у 1915 році <…> [21, c. 5]. This example illustrates the importance of taking into consideration the 
context (communication about education) and background knowledge of the target audience (for an average Ukrainian the above 
mentioned geographical name is not directly associated with a world-famous educational institution).; 2) omission or substitution of 
incomprehensible and irrelevant information for the recipient of a target text. This transformation is mainly used when a translator 
deals with metric unit conversion or phraseology: fifty feet [25, c. 59] – два десятки кроків [21, c. 59]; as drunk as a monkey [25, 
c. 83] – п’яна як чіп [21, c. 83]. However, in our opinion, the translation of the following extract is inadequate: Glasses bigger than 
finger-bowls [25, c. 52]. – <…> бокалах, більших від невеликої салатниці [21, c. 52] / <…> в келихах завбільшки з добрячу 
полоскальницю [22, c. 59]. We suggest another way of rendering of the highlighted lexical item: <…> бокалах, більших від чаш 
для обмивання рук.; 3) rendering of contaminated speech. Usually, there are no problems with reproduction of stammering: I’m 
p-paralyzed with happiness [25, c. 12]. – Мене пар-р-ралізувало від щастя [21, c. 12]. But the examples below illustrate prag-
matically inadequate translation, because a translator ignored phonetic peculiarities of the speech of a drunk person: Here, deares. 
Take ‘em downstairs give ‘em back to whoever they belong to. Tell ‘em all Daisy’s change’ her mine. Say ‘Daisy’s change’ her 
mine!’ [25, c. 83] – Віднеси це вниз і поверни тому, кому воно належить. Скажи їм, що Дейзі передумала. Так і скажи: «Дейзі 
передумала»! [21, c. 83] and grammatical peculiarities of the speech of an uneducated character: There was two cars, one comin’, 
one goin’, see [25, c. 152]? – Там було дві машини. Одна їхала туди, друга – сюди [21, c. 152]. Thus, some relevant information 
provided by the writer remains unnoticed for the Ukrainian reader.; 4) changes introduced because of the necessity of adherence to 
genre and style norms that exist in the target language [8, c. 164-167]. 

When a translator gets to work, s/he needs to make their choice: 1) to identify himself/herself with the author of an original 
message and his/her readers with the readers of the source text. In this case it is necessary to use pragmatically motivated transforma-
tions to achieve equipollent communicative effect. Thus, the pragmatic meaning of the original remains unchanged while semantic 
and syntactic dimensions may be completely or partly modified. One of the most important features of pragmatically motivated 
transformations is that changes of separate elements of the source message are introduced to save the meaning of the whole. Such 
phenomenon can be observed in translation of idioms, realia and different clichés [1, c. 395-397]; 2) to focus on a target audience, 
trying to create the communicative effect that is presupposed in a new communicative situation. When a translator deliberately 
changes the communicative effect that was intended by the author of a source text, pragmatic deformations are used [1, c. 394-395]. 
But according to M. Rebenko, when it comes to pragmatic potential of an original, deformations inevitably lead to losses [7, c. 148].

Based on the above, we can conclude that fiction translation requires the usage of ‘pragmatically motivated transformations’. 
This term in our work is used to denote lexical and semantic or grammatical changes, caused by dominant pragmatic intention of a 
translator to render the meaning and emotional colouring of a source text to the fullest extent, taking into consideration lingual and 
cultural stereotypes of a target audience. Such changes result in the translated message that is functionally equipollent to the original. 
They are used to adapt the sense and form of an original for the target audience, because of differences in background knowledge of 
readers. To provide adequate translation a translator needs to take into consideration the following factors: culture-specific lexical 
items in the system of artistic values of a literary work, literary canons of a target language, the pragmatic focus of a message. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕМОЦІЙНІ АСПЕКТИ ЕТИЧНИХ НОРМ КОМУНІКАЦІЇ  
В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Стаття присвячена дослідженню засобів створення екологічного комунікативного середовища. Доведено вплив емоцій на 
екологію спілкування. Досліджено комунікативні стратегії крізь призму дотримання етикетних норм та їхній вплив на емоційний 
стан мовців. Серед комунікативних стратегій, де мовець демонструє свій рівень етикету, створюючи екологічне мовне серед-
овище, особливої уваги заслуговують стратегії позитивної / негативної ввічливості, оскільки саме вони орієнтовані на досягнення 
комунікативних цілей, скорочення комунікативної дистанції, створення комфортного мовного середовища та екологізації спіл-
кування. У процесі дослідження доведено, що щирість висловлень сприяє екологічній комунікації лише тоді, коли вона продукує 
позитивні емоції адресата. У інших випадках псевдощирість етикетних висловлень схвалюється суспільством, оскільки сприяє 
екологічності спілкування та досягненню комунікативних цілей.

Ключові слова: екологія спілкування, емоції, стратегії, позитивна / негативна ввічливість, щирість, емотив, етикет, адре-
сат, адресант.
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ECOLOGICAL AND EMOTIONAL ASPECTS OF ETHIC COMMUNICATIVE STANDARDS  
IN ENGLISH DISCOURSE

The article deals with studying means of creating an ecological communicative environment. The influence of emotions on the ecology 
of communication is proved. We have investigated communicative strategies where speakers stick to etiquette norms and we have analysed 
their impact on the emotional state of speakers. Among the communicative strategies, where speakers demonstrate their level of etiquette by 
creating an ecological language environment, strategies of positive / negative politeness deserve special attention, because they are focused 
on achieving communicative goals, reducing communicative distance, creating a comfortable language environment and making commu-
nication environmentally friendly. In our research we have proved that sincerity of statements promotes ecological communication only 
when it produces positive emotions of the addressee. In other cases, the pseudo-sincerity of etiquette statements is approved by society, as it 
contributes to the environmentally friendly communication and achieving communicative goals. The strategies of positive politeness in En-
glish discourse involve demonstration of empathy, use of emotively colored lexics (compliments, affectionate words) etc. The goal of positive 
politeness is to create an ecological environment by reducing the communicative distance and achieving speakers’ mutual understanding. 
The analysis of the English discourse proved that the universal means of creating environmental communication are positively marked 
emotives. We have proved that the environmentally friendly and ethic communication depends on the communicative strategies chosen by 
the speaker and, in particular, on the strategies of positive or negative politeness. The choice of lexical and stylistic means of creating such 
an environment depends on the speakers’ linguistic competence and communicative situation. The use of positively marked emotives ensures 
the achievement of communicative goals within the emotive discourse.

Key words: ecology of communication, emotions, strategies, positive / negative politeness, sincerity, emotive, etiquette, addresser, 
addressee.

Беззаперечним є той факт, що своє ставлення до оточуючого світу людина супроводжує емоціями. Саме крізь призму 
емоцій ми оцінюємо значущість тих чи інших явищ у нашому житті. А оскільки емоції тісно пов’язані з комунікацією (саме 
емоції впливають на вибір тих чи інших мовних засобів залежно від комунікативної ситуації), то доцільно говорити про 
етичні норми спілкування.

У загальному вигляді спілкування є формою життєдіяльності людей і необхідною умовою їх об´єднання (людина – со-
ціальна істота) та розвитку окремої особистості. Соціальний зміст спілкування полягає в тому, що воно інтегрує соціальний 
досвід і культуру, яка передається від покоління до покоління. Спілкування є також важливим фактором психологічного 
розвитку людини [2, с. 4]. 

Метою нашої статті є аналіз взаємозв’язку екологічних аспектів та етичних норм комунікації. У процесі дослідження ми: 
• з’ясуємо стратегії екологічної комунікації;
• проаналізуємо лексичні засоби реалізації стратегії ввічливості;
• дослідимо вплив щирості етикетних висловлень на екологічність спілкування;
• визначимо роль емоцій у створенні екологічного комунікативного середовища.
Розширення терміна “екологія” в різноманітних сферах людської життєдіяльності уможливило “екологізацію” лінгвісти-

ки через розширення семантики терміну “етологія” та виокремлення ще однієї функції мови – етологічної, тісно пов’язаної 
з екологічною та естетичною функціями [5]. На думку В. І. Шаховського та Н. Г. Солодовнікової, найважливішим момен-
том у житті мови є відображений у ній та закріплений правилами етикет. Таким чином, лінгвістичний підхід до вивчення 
екологічних проблем розглядається як частина науки “екологія людини” (при цьому мовні та мовленнєві явища є засобами 
збереження / порушення екологічної життєдіяльності людини), а етичний параметр є одним з головних компонентів еколо-
гічності її спілкування [5]. 
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Залежно від того, яку мету ставить перед собою адресант: поінформувати, переконати, створити настрій, вивести з 
рівноваги адресата чи просто згаяти час – він організовує своє мовлення, добирає відповідні виражальні засоби, способи 
побудови тексту, дотримується певної стратегії та тактики в комунікативній поведінці. Учасники комунікативного акту по-
водяться по-різному, залежно від характеру комунікативної ситуації та її складових. Обирається різна стратегія і тактика 
спілкування, використовуються різні мовні й позамовні засоби вираження [2, с. 10]. За визначенням О. С. Ісерс, комуні-
кативна стратегія – це комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативної мети, який включає в себе 
планування процесу мовленнєвої комунікації залежно від конкретних умов спілкування та особистостей комунікантів, а 
також реалізацію цього плану [3, с. 54]. 

Не останню роль у досягненні комунікативної мети відіграє стратегія ввічливості, оскільки саме ввічливість є запо-
рукою успішної комунікації і репрезентує рівень мовного етикету комунікантів. За визначенням А. П. Безносої, категорія 
ввічливості – це функціонально-семантична категорія, план змісту якої визначають семантичні компоненти ввічливого спіл-
кування (повага, доброзичливість до співрозмовника, паритетність комунікантів тощо), а план вираження – різнорівневі 
мовні одиниці, що служать для її репрезентації [1, с. 177]. 

Стратегії ввічливості також передбачають демонстрування уваги, розуміння, симпатії, співчуття до співрозмовника та 
створення приємної й доброзичливої атмосфери спілкування, що робить комунікацію екологічною, тобто комфортною для 
співрозмовників. Як правило, мовець виражає свою ввічливість через дотримання певних норм і правил комунікації. Деякі 
науковці розрізняють позитивну та негативну ввічливість [6; 7]. Кожен з цих типів ввічливості має свою систему комуніка-
тивних стратегій, що уможливлює ввічливе спілкування. 

У англомовному дискурсі до стратегій позитивної ввічливості можемо віднести демонстрацію емпатії, використання 
емотивно забарвленої лексики (компліментів, пестливих слів) тощо. Метою позитивної ввічливості є створення екологічно-
го середовища, яке досягається через скорочення комунікативної дистанції та порозуміння між мовцями.

Наприклад:
“Have you enjoyed your stay here in France, seniorita” the milice captain asked Lucy in passable Spanish.
“Si, sir,” she replied nervously enough so that Alfred could hear it in her voice. Who wouldn’t be? “But I am ready to finally get 

home.” [8, p. 24].
Як видно з прикладу, співрозмовники не знайомі між собою, але з метою демонстрації поваги один до одного, вживають 

ввічливі форми звертання (seniorita, sir).
Наступний приклад демонструє спілкування між батьком та донькою, де вживання пестливого звертання (pumpkin), 

який має позитивно марковану емотивну конотацію, у поєднанні з невербальним компонентом “усмішка” створює затишну 
й доброзичливу атмосферу спілкування, а отже – є екологічним. 

When he finally catches sight of her, her father’s face lights up in a happy smile. “Hey, pumpkin.”
“I told you I was coming, Pop.” [8, p. 1].
На думку Дж. Ліча, негативна ввічливість (намагання уникнути суперечок, конфліктів) відіграє навіть важливішу роль 

ніж позитивна ввічливість (прагнення до згоди) [7, с. 156]. Комуніканти використовують стратегії негативної ввічливості 
для виреження своєї негативної оцінки, для висловлення незгоди, відмови, протесту або ж звинувачення, але при цьому 
вони прагнуть зберегти соє “обличчя” та комфортне мовне середовище, тобто дбають про його екологічність. Наприклад:

“I’m afraid these papers are forgeries,” the milice captain declared.
“I beg your pardon?”
“They are worthless. They are as bad as your Spanish?, I’m afraid, mademoiselle. All of you…” [8, p. 25]. 
У наведеному прикладі офіцер звинувачує своїх співрозмовників у використанні підробних документів, але з метою 

збереження свого позитивного іміджу вживає етикетне звертання mademoiselle та двічі повторює фразу I’m afraid. Інший 
учасник діалогу, заперечуючи це і намагаючись не допустити конфлікту, вживає етикетну фразу “перепрошую” (I beg your 
pardon).

З огляду на наведений останній приклад, доцільно було б порушити питання щирості етикетних висловлень. На думку 
Н. Н. Панченко, щирість учасників комунікації є основою етичної поведінки та необхідною умовою успішного спілкуван-
ня[4, с. 125], оскільки задля досягнення комунікативних цілей інформація повинна передаватись точно, або з мінімальними 
втратами. Крім того, свідома брехня вже сама по собі не є етичною. Однак, демонструючи позитивні емоції, мовець прагне 
створити екологічне мовне середовище з метою досягнення своїх комунікативних цілей. Наприклад:

“No need to explain, son,” the general interrupted him. “That’s a good outfit they’re putting together up there, and I have no 
doubt you’d be a real asset.” [8, p. 68].

У наведеному прикладі мовець прагне переконати свого співрозмовника взяти участь у ризикованій воєнній операції. 
За допомогою неофіційного і навіть ласкавого звертання до підлеглого “синку” (son) та фраз “без сумніву”, “справжня цін-
ність” (no doubt, a real asset), він створює мовне середовище, комфортне для адресата і досягає своєї комунікативної мети. 
Приклад доводить, що у цьому випадку йдеться не про щирі батьківські почуття до співрозмовника, а про псевдощирість, як 
про один із засобів здійснення раціональної комунікації та створення гармонійних відносин між комунікантами. Зазначимо, 
що зовнішня демонстрація псевдощирості, як екологічно маркованої комунікативної взаємодії, схвалюється суспільством, 
на відміну від брехні, або ж занадто неприємної правди. 

Слід зазначити, що оскільки комуніканти – це живі люди, які переживають безліч емоцій (у тому числі й суперечливих), 
навіть екологічна комунікація не відбувається ідеально. Більшість живих комунікативних ситуацій репрезентують псевдо-
гармонійну взаємодію, що насправді не відповідає принципам кооперативного спілкування. Таким чином, щирість може 
провокувати негативну емоційну реакцію адресата.

His mother always told the story of her visiting Aunt Rosa, who complained, “I know it doesn’t matter to you, but couldn’t you at 
least put out a different knife for buttering the bread and cutting the meat?”

To which my mother replied, “But don’t you know, good аunt, the meat is fried in butter to begin with”
Their poor aunt went pale [8, p. 59].
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Як бачимо, комунікація, де прозвучали щире зауваження та щира відповідь, зазнала невдачі, про що свідчить зміна 
емоційного стану одного з комунікантів (poor aunt went pale). Незважаючи на вживання етикетної фрази «чи не могла б ти» 
(couldn’t you), а також позитивно забарвленої лексики «люба тітонько» (good аunt), обоє співрозмовників залишились роз-
дратованими і не дійшли згоди, а отже – не досягли своїх комунікативних цілей. Таким чином, наведений приклад доводить, 
що негативне сприйняття щирості продукує негативні емоції, на кшталт образи, гніву, роздратування тощо. Отже, можемо 
зробити висновок про те, що щирість не завжди відповідає екологічній комунікації і сприяє досягненню комунікативної 
мети.

У такому разі постає слушне запитання: а в яких випадках щирість сприяє екологічній комунікації? Оскільки еколо-
гічним вважається те мовне середовище, у якому людина почувається комфортно, логічно припустити, що такими є щирі 
етикетні висловлення, які продукують позитивні емоції адресата і сприяють гармонійній взаємодії комунікантів. Це можуть 
бути висловлення, орієнтовані на вияв щирої похвали, солідарності або щирої уваги чи емпатії до адресата, щирий комплі-
мент, підтримку або заохочення з боку адресанта тощо. Наприклад:

Leo put his hand on Alfred’s arm. “I promise you, it’s all safe. I have it all.”
“Then bravo.” Alfred said. He smiled with satisfaction. “We did it.”
Leo noded. “To what end, I still don’t know, but yes, I believe we did.”
“So now you’re the world’s reigning expert on the gaseous diffusion process… I offer my congratulations!” [8, p. 233].
У наведеному прикладі щира похвала “браво, мої вітання”, у поєднанні з щирим компліментом “світовий експерт” та не-

вербальним компонентом “усмішка” сприяє виникненню позитивного емоційного стану адресата та створенню гармонійної 
емоційної екологічної комунікації.

Ще одним із способів створення екологічного комунікативного середовища є ухиляння мовця від надання адресатові 
повної інформації, яка його цікавить. З метою збереження позитивного емоційного стану адресата, мовець свідомо замовчує 
частину інформації, ніби і не збрехавши, але і не кажучи правди. 

He pointed upward to letters forming an arch high above the gate.
“What does it say, Papa?” Lusy asked. It was in German.
“Work will set you free. See, you have to get strong again, Marte. If we work here, we will be safe. You’ll see” [8, p. 37].
У наведеному прикладі мовець, опинившись у концтаборі, але прагнучи заспокоїти свою родину, запевняє, що вони 

будуть у безпеці (we will be safe), варто лише дотримуватись правил і наполегливо працювати.
Отже, зважаючи на вищенаведені приклади щирих і псевдощирих етикетних висловлень, можемо зробити висновок про 

те, що досліджуючи екологічність комунікативної взаємодії, слід зважати на емоції, які комуніканти переживають унаслідок 
почутої щирої правди. Наші дослідження показали, що у живій комунікації використання псевдощирих етикетних вислов-
лень значно більшою мірою гармонізують спілкування і краще сприяють досягненню комунікативних цілей.

Аналіз англомовного художнього дискурсу довів, що універсальними засобами створення екологічної комунікації є не 
лише етикетні фрази на кшталт “Glad to see you”, “Kindly yours”, “Thank you”, “Please” тощо, але й позитивно марковані 
емотиви такі, як happy, good, best, nice, great тощо. Наприклад: 

“Immeasurably, it would be fair to say,” the Dane replied affably.
“Well, we’re so glad you’re come,” said Oppenheimer. “I think you will find some good friends who are waiting for you.” [8,  

p. 140].
У наведеному прикладі фраза “радий, що ви прийшли” репрезентує позитивні емоції мовця при застосуванні стратегії 

позитивної ввічливості, метою якої є створення екологічного комунікативного середовища. А демонстрація щирої радості 
підтверджується вживанням інтенсифікатора so. Наші дослідження показали, що окрім зазначеного, репрезентації категорії 
ввічливості притаманні також такі інтенсифікатори, як very, immeasurably, extremely, terribly тощо.

Отже, екологічність та етичність комунікації залежить від обраних мовцем комунікативних стратегій і, зокрема, стра-
тегій позитивної або негативної ввічливості. Задля реалізації цих стратегій у мовленні існує безліч лексичних емотивно 
маркованих засобів, вибір яких залежить як від мовної компетенції комунікантів, так і від комунікативної ситуації. Вико-
ристання мовцями позитивної емотивно маркованої лексики забезпечує досягнення ними комунікативних цілей в рамках 
емотивного дискурсу.
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ТЕОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ІДІОМАТИКИ: ДЕФІНІЦІЇ, ІДЕЇ, ПІДХОДИ

Працю присвячено теоретичним питанням англійської ідіоматики. Розглянуто ключові терміни та ідеї та схарактеризовано 
традиційний (базується на семантичному принципі міри переосмислення компонентів) і когнітивний (побудований на критеріях ці-
лісності значення, граматичної нормативності, валентності та прагматичної орієнтованості) підходи до її опису. Запропонована 
у статті модель ідіоматики включає два типи ідіоматичних одиниць: ідіоматичні конструкції (мають у складі один фіксований 
елемент) та ідіоматичні вирази (складові елементи відзначаються абсолютною або відносною фіксованістю). Основними пара-
метрами в побудові моделі англійської ідіоматики визначено семантичну цілісність, лексичну наповненість і відтворюваність. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY OF IDIOMS IN ENGLISH:  
DEFINITIONS, IDEAS, AND APPROACHES

The article is a study on the theoretical aspects of English idioms. Key frameworks regarding the study of idioms in English are con-
sidered. The traditional approach to the study of idioms originated from the Russian phraseology and is largely based on the principle of 
non-compositionality of meaning. According to this line of thinking, idiomaticity, if viewed from a semantic standpoint, is a cline, account-
ing for such opaque idioms as pull one’s leg, on the one hand, and fairly transparent phrases, such as go wrong, on the other hand. On 
the contrary, the cognitive approach argues for four criteria as to describing idiomaticity in English, i.e. semantic non-compositionality 
(decoding idioms – encoding idioms), grammatical normativity (grammatical idioms – extra-grammatical idioms), valency (substantive 
idioms – formal idioms), and pragmatic pointedness (idioms with pragmatic point – idioms without pragmatic point). In the present paper, 
an alternative model of idiomaticity in English, drawing on the ideas of the traditional and cognitive strands as to the study of idioms, is 
suggested. To this end, two types of units are proposed: idiomatic constructions (incorporating one fixed element) and idiomatic expressions 
(all constituent elements are relatively or fully fixed). The key criteria put forth for the model of English idiomaticity are non-composition-
ality, substantivization, and reproducibility. 
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Постановка проблеми. Ідіоматику, безперечно, можна назвати класичним прикладом універсалістської парадигми в 
сучасному мовознавстві. Вона виконує роль репозитарію дослідницького матеріалу в експериментальній лінгвістиці та пси-
хології (Wray 2016; Geeraert 2017; Siyanova-Chanturia & Yannsen 2018), прикладній лінгвістиці (Hinkel 2017), корпусній лінг-
вістиці (Herbst 2015; Buerki 2016), когнітивній лінгвістиці (Taylor 2012; Gibbs 2017) та ін., а також у фразеології [Boers 2014; 
Sailer 2017; Михайленко 2018; Kovalyuk 2018]. Причиною цього є, очевидно, те, що “універсальної теорії мовної ідіоматики, 
яка б трактувала всі види ідіоматичних мовних одиниць в єдиній системі категорій, поки не створено” [2, с. 10]. Донедавна в 
рамках традиційного підходу вважалося, що ідіоми – це “вирази, значення яких неможливо вивести із значень їх складових 
компонентів” [12, с. 114]. Однак визначення на кшталт запропонованого вище важко назвати загальноприйнятим у англіс-
тиці в зв’язку з тим, що різні галузі мовознавства, такі як корпусна лінгвістика (Sinclair 1991; Bruckmaier 2017], когнітивна 
лінгвістика [Fillmore, Kay and O’Connor 1988; Croft and Cruse 2004; Hilpert 2014], функціональна лінгвістика (Wulff 2008; 
Bybee 2010), та дотичні до нього дисципліни, наприклад, психологія (Matlock 1998; Bannard and Matthews 2008; Molinaro et 
al. 2013), філософія (Westerst˚ahl 1999; Arseneault 2014) та лексикографія (Cowie 2002; Moon 2010) по-різному витлумачують 
зміст поняття “ідіоматика” та її основних термінологічних одиниць.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Ідіоматика визнається проблемним розділом у мовознавстві. А. Ланглотц за-
значає, що “ідіоматичні вирази – це особливі мовні конструкції, які викликають багато запитань у лінгвістів і доволі часто 
створюють проблеми для тих, хто розпочинає вивчати мову” [11, с. 1]. Вони становлять “прошарок фразеологічних одиниць 
у мовній спільноті” [8, с. 68] і завдяки своїй складній природі породжують широкий спектр дефініцій. Аналіз останніх до-
сліджень дав нам змогу виділити два основні напрями до розуміння ідіоматики в лінгвістиці: традиційний і когнітивний. 

Традиційний підхід бере витоки з російської фразеології і базується в основному на семантичному принципі міри пере-
осмислення компонентів фразеологізму1. В англістиці, яка відштовхується від термінів “ідіоматика”, “ідіоматичність” та 
“ідіома”, відповідно, дослідники [18, с. 6–9; 13, с. 4; 14, с. 17; 3, с. 283] послуговуються визначенням терміна “ідіома”, по-
дібним до зазначеного в [12], для опису всього спектру ідіоматичних одиниць. Однак дефініції ідіом, які обстоюють неком-
позиційність їхнього значення як провідну ознаку, є до певної міри узагальненими і такими, що не відображають реального 
обсягу ідіоматики англійської мови, яка з одного боку, включає повністю переосмислені ідіоми на кшталт pull one’s leg, а 
з іншого – семантично прозорі фрази типу go wrong. Це слугує аргументом на користь того, що ідіоматичність є градуаль-

1 Основоположними вважаються семантична класифікація фразеологізмів В. В. Виноградова (1947), яка включає фразеологічні 
зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення та фразеологічні вирази, а також структурно-семантична класифікація  
О. В. Куніна (1970), побудована на номінативних, номінативно-комунікативних, вигукових і комунікативних фразеологічних одиницях.
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ною ознакою (Cowie 1983; Ayto 2009; Buerki 2016). Знову ж таки найбільш вдалим вирішенням проблеми градуальності в 
англійській ідіоматиці виявилися семантичні класифікації ідіом (Alexander 1987; Fernando 1996; Moon 1998; Howarth 1998)2. 
Зазначені семантичні класифікації були важливим кроком у бік визначення обсягу та змісту ідіоматики, проте вони не вра-
ховували синтаксичних, прагматичних і функціональних характеристик ідіом. 

Що стосується когнітивного підходу до тлумачення ідіоматики, він, за твердженням У. Крофта та А. Круза, “виник у 
зв’язку з необхідністю визначення ролі ідіоматичних виразів у граматичній компетенції носіїв мови” (тут і далі – пере-
клад автора) [5, с. 225]. Відтак класифікація ідіом Ч. Філмора та колег (1988) побудована на критеріях цілісності значення 
(decoding idioms – encoding idioms), граматичної нормативності (grammatical idioms – extra-grammatical idioms), валентності 
(substantive idioms – formal idioms) та прагматичної орієнтованості (idioms with pragmatic point – idioms without pragmatic 
point). Особливої уваги в цій класифікації заслуговує опозиція субстантивних і формальних ідіом. Субстантивні ідіоми – це 
“лексично наповнені” вирази. Їх структура включає фіксовані лексичні одиниці. Для прикладу, kick the mop має зовсім ін-
ший комунікативний ефект, аніж kick the bucket. Формальні ідіоми, на відміну від субстантивних, реалізують синтаксичний 
фрейм або модель, які можна актуалізувати різного роду лексичними одиницями. Прикладами формальних ідіом є less than, 
make off with, on the brink of та ін. Ідеї Ч. Філмора та колег підтримує М. Хільперт, який стверджує, що “повсякденна мова 
пронизана ідіоматичними виразами, які, в свою чергу, не завжди є стійкими словосполученнями, а, навпаки, схемами з від-
критими слотами, які можна заповнити конкретними елементами” [9, с. 7].

Ми вважаємо, в створенні універсальної теорії ідіоматики англійської мови міркування традиційного та когнітивного 
підходів можливо об’єднати в єдину модель, яка буде проілюстрована нижче. 

Мета статті – побудова універсальної теорії англійської ідіоматики. 
Виклад основного матеріалу дослідження. На нашу думку, загальну характеристику обсягу англійської ідіоматики 

можна представити в таблиці:
Ідіоматика

Ідіоматичні 
конструкції

часткова: 
verb one’s way prep: talk one’s 
way out of;
do a PN: do a Kelly Clarkson

готові синтаксичні моделі: 
do a PN:
do a Chris Christie;
as….as: 
as little as 0.5 °C

Ідіоматичні 
вирази

буквальні ідіоми: tell it like it is, win on points
напів-ідіоми: hit the headlines, fall prey to 
метафоричні ідіоми: running about like a 
headless chicken, enter someone’s head 
семантичні ідіоми: cold turkey, be on the wagon

повна (субстантивні ідіоми): on 
the bubble, get to first base
часткова (формальні ідіоми): 
let alone, on the brink of

готові вирази:
do a Melba, as much as the 
traffic will bear

семантична цілісність лексична наповненість відтворюваність

Запропонована модель ідіоматики включає два типи ідіоматичних одиниць: ідіоматичні конструкції та ідіоматичні ви-
рази. Основна відмітність між ідіоматичними конструкціями та ідіоматичними виразами полягає в тому, що ідіоматичні 
конструкції “є певного роду лексико-граматичними фреймами, які включають фіксований елемент і відкритий слот, який 
заповнюється набором лексем, що належать до конкретного лексико-семантичного поля” [13, с. 252]. Фіксовані елементи 
“активують загальне значення виразу та слугують осередком варіантних лексичних реалізацій” [15, с. 305]. Проілюструємо 
це за допомогою конструкції not that:

1. This wealth of reading material has me thinking, a lot, about the power of a perfect opening line. Not that I’m saying fiction 
should be judged by one sentence…[17]

2. Arizona Wildcats RB J. J. Taylor on the cusp of a breakout -- not that he cares about stats [17].
3. This is a dude who really values education. Not that you’d guess from his high school transcripts [17].
Значення not that: “this is not, however, to say/suggest that…” [16, с. 811]. Ця конструкція є заперечною (заперечуються 

дієслова am saying, cares і would guess, відповідно) та еліптичною (неповною з огляду на те, що в підрядних реченнях цього 
типу відсутнє головне речення – (it is) not that). Слот підмета в цій конструкції найчастіше займають особові займенники I, 
you, we, he, рідше іменники – Dewey’s position, the novel, Tony Blair (за даними корпусу COCA). 

В ідіоматичних виразах, з іншого боку, складові елементи відзначаються абсолютною або відносною фіксованістю. 
Абсолютна фіксованість лексичного складу властива семантичним ідіомам, тоді як відносна – буквальним ідіомам, напів-
ідіомам і метафоричним ідіомам. Наприклад:

4. And the Democrats, by and large, decided they did not want to participate in this bill [17]. 
5. Frisner has been drifting in and out of the room for several hours, saying he is feeling under the weather [17].
6. If I was too rigid to understand his physical needs, well, that was my problem. I’ve never had any trouble tossing the baby out 

with the bathwater [17].
7. The governor has put himself a bit on his own petard, as it were, just in terms of the sudden discovery of a need for the help 

of national government after having lambasted it so resoundingly for so long [17].
Ідіоми в контекстах (4) і (5) – семантичні, значення їх складових елементів повністю переосмислені, а компонентний 

склад – абсолютно фіксований. Заміна компонентів на будь-які інші призведе до втрати узуального значення ідіоми. Що 

2 Для прикладу, у типології ідіом Ч. Фернандо виділено три підкласи ідіом. Відповідно, чисті ідіоми (pure idioms) – це стійкі, 
семантично переосмислені надслівні вирази. Вони завжди семантично переосмислені і можуть бути інваріантними або допускають 
мінімальну варіантивність. Крім того, чисті ідіоми вважаються семантично непрозорими (для прикладу, spill the beans у жодний 
спосіб не пов’язана з the beans). Напів-ідіоми (semi-idioms) мають один або декілька конституентів із буквальним значенням і 
один – з переосмисленим компонентом значення (наприклад, foot the bill – “здійснити оплату”). Буквальні ідіоми (literal idioms) 
в більшості випадків інваріантні або допускають мінімальну варіативність. Вони вважаються прозорими, оскільки підлягають 
семантичній інтепретації на основі їх складових (наприклад, of course, in any case, for certain) [Fernando 1996].
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стосується контекстів (6) і (7), фіксованість компонентного складу ідіом – відносна. В обох ідіомах канонічні дієслівні ком-
поненти throw (throw the baby out with the bathwater) і hoist (hoist with your own petard) замінено на синонімічні – toss і put on, 
відповідно. Однак це, вочевидь, не впливає на загальне значення ідіом.

У наведеній вище таблиці ідіоматичні конструкції та ідіоматичні вирази описано на основі трьох параметрів: семантич-
ної цілісності, лексичної наповненості і відтворюваності. За параметром семантичної цілісності виокремлено буквальні 
ідіоми, напів-ідіоми, метафоричні ідіоми та семантичні ідіоми. Візуально така класифікація нагадує класифікацію Ч. Фер-
нандо (1996), однак у ній окремо виділені метафоричні ідіоми (ідіоматичні вирази на основі метафор із чітко вираженим об-
разним компонентом), а термін “чисті ідіоми” замінено “семантичними ідіомами”. В класифікації Ч. Фернандо метафоричні 
ідіоми та семантичні ідіоми об’єднано в один тип – “чисті ідіоми”. Ми переконані, що їх необхідно розмежувати, оскільки 
метафоричні ідіоми базуються на синхронних семантичних зв’язках із етимоном, наприклад, drop your guard або take the 
gloves off, тоді як у семантичних ідіомах такий зв’язок відсутній, наприклад, blow the gaff або pass the buck. 

У випадку лексичної наповненості ідіоматичні вирази розділено на повні (повна лексична наповненість) та часткові 
(часткова лексична наповненість). Наприклад:

8. As the West and the Middle East lock horns, confidence in progress has been moving eastward [17].
9. The 20-year-old Maker has a long way to go before he can consistently fill a role in Milwaukee, let alone actualize his 

tantalizing potential [17].
Ідіома lock horns в контексті (8) – субстантивна, а, отже, відзначається повною лексичною наповненістю: саме таке уста-

лене поєднання лексем lock і horns утворює значення to argue (often in a determined way). Синтаксичний ідіоматичний вираз 
let alone “and to even greater degree do something” в контексті (9) є прикладом формальної ідіоми. Повна синтаксична форма, 
вказана у словниках, – let alone do sth. З точки зору лексичної наповненості, а відтак синтаксичної автономності, ця ідіома є 
частковою, оскільки має фіксований елемент – let alone, який вимагає дієслівного актуалізатора (в цьому випадку – actualize). 

Третій параметр – відтворюваність ідіоматичних конструкцій і ідіоматичних виразів – можна вдало проілюструвати за 
допомогою конструкції do a PN: 

10. He’s got to say, he’s got to link it over. He can’t do a Chris Christie. He has got to link it over to Barack Obama [17].
11. “I thought Susie was going to retire last month. “Nope, she’s done a Melba! [17]”
На перший погляд, дискурсивні реалізації конструкції do a PN ідентичні. В обох наведених контекстах (10 і 11) вона має 

значення “behave in a manner characteristic of a specified person” [4] (поводитися подібно до когось). У контексті (10) поведінка 
референта прирівнюється до Кріса Крісті (колишнього губернатора штату Нью-Джерсі, США), тоді як у контексті (11) пове-
дінка референта уподібнюється до Неллі Мелба (колишньої австралійської співачки). Відмінність полягає у мірі лексикаліза-
ції названої конструкції. У контексті (10) відтворено фіксований елемент конструкції do a (поводитися як). Слот актуалізатора 
не є фіксований і може бути наповнений, як свідчать корпусні дані, іменами відомих осіб у мовному колективі: Chris Christie, 
Kelly Clarkson, George Zimmerman тощо. У контексті (11) відтворено цілий ідіоматичний вираз do a Melba, який має значення 
“повертатися до справ після завершення кар’єри” [4]. У поєднанні з конструкцією do a слот Melba пройшов стадію лекси-
калізації і почав відтворюватися як готовий блок у мові, внаслідок чого ця конструкція набула статусу ідіоматичного виразу. 

Висновки з дослідження та перспективи. Таким чином, у цьому дослідженні було запропоновано теорію англійської 
ідіоматики, яка грунтується на ідеях традиційного та когнітивного підходів до ідіоматики. Витлумачено поняття “ідіома-
тичних конструкцій” та “ідіоматичних виразів”. Описано параметри семантичної цілісності, лексичної наповненості і від-
творюваності стосовно ідіоматичних конструкцій та ідіоматичних виразів. Перспективу подальшого досліження вбачаємо у 
розробці теорії англійської ідіоматики в міждисциплінарному аспекті. 
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ОБРАЗНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БІНАРНОГО КОНЦЕПТУ «NÄHE»  
У НІМЕЦЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Статтю присвячено дослідженню образної складової бінарного концепту «NÄHE», здійснено інтерпретацію його мовних 
репрезентацій в німецькій лінгвокультурі. Розглянуто поняття метафори як головного засобу нашої концептуальної системи. Ви-
окремлено три види концептуальних метафор за Дж. Лакоффом: структурну, просторову, онтологічну. Здійснено реконструк-
цію досліджуваного концепту за допомогою концептуальних метафор на матеріалі електронного корпусу словника німецької 
мови двадцятого століття (DWDS). Визначено аксіологічний статус метафоричних конструкцій, закріплений у свідомості носіїв 
мови. Спрогнозовано перспективи майбутніх досліджень.

Ключові слова: бінарний концепт, концептуальна метафора, структурна, просторова, онтологічна метафори.
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IMAGINARY CHARACTERISTICS OF THE BINARY CONCEPT «NÄHE»  
IN THE GERMAN LINGVOCULTURE

The article is devoted to research of іmaginary component of the binary concept «NÄHE», interpretation of it is carried out linguistic 
representation in German lingvoculture. In cognitive linguistics the concept of metaphor is examined as a main mean of our conceptual 
system. The current vocabulary comes after the sources of metaphorical new view in outlined to lingvo-informative space. In the article the 
reconstruction of the concept is carried out by conceptual metaphors on the base of the electronic data corpus « Digitales Wörterbuch der 
deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts» (DWDS). Arsenal of metaphors of the concept «NÄHE» contains the multiplicity of structural, 
orientational, ontological metaphors (according to G. Lakoff). The structural metaphor NÄHE – DOMESTIC CONNECTION contains the 
following slots: NÄHE IS DEGREE OF CONSANGUINITY; NÄHE IS SPIRITUAL CONNECTION; NÄHE IS MEASURE OF EXPRES-
SION. Orientation metaphors of the concept «NÄHE» presented two types of contrasting: «inside – outside» and «close – far». The following 
ontological metaphors were abstracted from attributive diversification: NÄHE IS A WARMTH; NÄHE IS AN INEVITABLE EVENT; NÄHE 
IS A RISK; NÄHE IS AN GLUEY SUBSTANCE; NÄHE IS A INEFFECTIVE EFFORTS; NÄHE IS A DANGER; NÄHE IS A PAIN; NÄHE 
IS A DESTRUCTION. The article defines the axiological status of metaphorical constructions, which is fixed in the minds of the native spea-
kers.  Prospects for future research are projected.

Key words: binary concept, conceptual metaphor, structural, orientational, ontological metaphors.

У когнітивній лінгвістиці поняття метафори розглядається як головний засіб нашої концептуальної системи [4], за до-
помогою якого ми сприймаємо й розуміємо один тип об’єктів у термінах об’єктів іншого типу [1, с. 70]. Метафора пов’язує 
дві понятійні сфери, одна з яких добре структурована й відома учасникам комунікації («область-джерело»), а друга – нова 
концептуальна («область-ціль» (Дж. Лакофф, М. Джонсон, І. М. Кобозєва)) потребує категоризації та концептуалізації. Аб-
страктні категорії (в нашому випадку до них належить концепт «NÄHE»), денотат яких недосяжний для прямого спостере-
ження, викликає необхідність застосування непрямих прийомів їх витлумачення [2, с. 27–30], до яких належить метафорич-
ний, у чому полягає актуальність даної наукової розвідки.

Метафори пронизують усе наше життя, виявляючись не лише в мові, але й в мисленні та дії. Аксіологічний статус мета-
форичних конструкцій закріплений у свідомості носіїв мови і становить їх основу. Дж. Лакофф зауважує, що метафори за 
своєю суттю є не чисто мовними, а саме концептуальними явищами, оскільки вони тісно пов’язані з культурно специфічни-
ми моделями й сенсорно-моторним простором та просторовим досвідом людини [3].

Мета дослідження полягає в реконструкції бінарного концепту «NÄHE» за допомогою концептуальних метафор, які є 
вербалізаторами його образного компоненту. Завданнями статті є визначення способу вираження образних характеристик 
концепту «NÄHE» та інтерпретація його мовних репрезентацій в німецькій лінгвокультурі.

На основі атрибутивної диверсифікації нами виділено концептуальні метафори. Матеріалом дослідження слугував елек-
тронний корпус словника німецької мови двадцятого століття (DWDS) [5]. Джерелами метафоричного переосмислення 
в окресленому мовно-інформаційному просторі виступає загальновживана лексика. Арсенал метафор концепту «NÄHE» 
містить у собі сукупність структурних, просторових, онтологічних метафор (за Дж. Лакоффом).

Для того, щоб встановити, яким чином мовні вирази відтворюють суть метафоричної природи понять, що структурують 
нашу повсякденну діяльність, звернемось до розгляду структурної метафори БЛИЗЬКІСТЬ – ЦЕ РОДИННИЙ ЗВ’ЯЗОК у 
тому вигляді, як вона представлена в сучасній німецькій мові. Структурні метафори відображають випадки, коли одне по-
няття структурно впорядковується в термінах іншого, забезпечуючи системність сприйняття [3]. Ця структурна метафора 
передбачає наявність наступних слотів:

БЛИЗЬКІСТЬ Є СТУПІНЬ СПОРІДНЕННЯ (verwandtschaftlichе, nachbarlichе, freundschaftlichе, brüderlichе Nähe): 
Wobei gelegentlich sogar ein geradezu proportionales Verhältnis zwischen dieser Freude und der verwandtschaftlichen Nähe zum 
Verstorbenen festzustellen ist, was beides den Anwohnern naturgemäß abgeht. – ZEIT, 1999. Unmittelbarkeit, Offenheit, Nestwärme, 
nachbarliche Nähe. – o.A., «Geh über die Dörfer!», in: Der Spiegel 01.10.1984, S. 252-255, 258 u. 261. Es ist ein wunderbarer 
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Umweg, den Le Clézio geht, um seinen Vater wiederzufinden, wie er einen Verschütteten freilegt und freundschaftliche Nähe zu ihm 
herstellt. – ZEIT, 2007. Auch zu Henri Thomas scheint sich diese brüderliche Nähe ergeben zu haben. – ZEIT, 2009.

Родинний зв’язок передбачає кровну спорідненість, яка визначається різними її ступенями (в правовій науці: перший, 
другий ступінь споріднення і т. д.) (brüderlich, verwandtschaftlich), тобто кровний союз. Разом з тим, у людському житті 
зустрічаються люди, близькі стосунки з якими наближують їх до розряду «родичі по духу» (nachbarlich, freundschaftlich), 
тобто актуалізується емоційний, естетичний момент інтеракції.

Родинні зв’язки, скріплені кровним спорідненням, перебувають у духовному зв’язку, який звісно накладає свій відбиток 
на подальші стосунки, визначає їх наперед та відзначається відвертістю, сердечністю та емоційністю. В даному випадку 
актуалізується наступний слот структурної метафори БЛИЗЬКІСТЬ – ЦЕ РОДИННИЙ ЗВ’ЯЗОК: 

БЛИЗЬКІСТЬ Є ДУХОВНИЙ ЗВ’ЯЗОК (geistigе, kulturellе Nähe): Hellas, zeitlich so fern von uns wie China räumlich, steht 
uns näher, und dabei ist diese geistige Nähe keineswegs so selbstverständlich. – ZEIT, 2008. Ich werde nie müde, mich über unsere 
geistige Nähe zu wundern und daß wir uns auch äußerlich sehr ähnlich sind. – ZEIT, 1994. Richtig ist, dass kulturelle Nähe und 
Bindungen über die Grenzen hinweg wichtige Faktoren sind. – ZEIT, 2009. Das Gefühl der kulturellen Nähe und Verwandtschaft 
scheint langsam Oberhand zu gewinnen. – ZEIT, 1990. Відчуття єдності, захищеності буде переважальним. Так, до прикладу, 
ситуація прохання про допомогу, поради і т. д. буде відзначатися більшою симетричністю мовленнєвої ситуації, адже здій-
снюється серед рідних людей. Проблема іншого сприймається не відсторонено, а як власна, спостерігається переймання за 
долю людини. Даний слот має наступні підвиди:

БЛИЗЬКІСТЬ Є ЕМОЦІЙНІСТЬ (emotionalе, sinnlichе, spürbarе Nähe): Seine Kinder selber zu erziehen schafft emotionale 
Nähe, Sicherheit, Geborgenheit und Liebe, was sich dann auch in der Schule sicherlich positiv auswirken würde. – ZEIT, 2001. 
Momentweise erreicht Derschau die sinnliche Nähe amerikanischer Vorbilder: „Plötzlich / saß er vor mir / der Easyrider / aus 
Lunden (Holstein) / stahlblau / flachsblond / die vergammelten Quellejeans / wahnsinnig cool. – ZEIT, 1978. Doch die amerikanische 
Autorin Ruth White rückt diese mit den Erinnerungen an ihre Kindheit durchsetzte Welt in eine geradezu spürbare Nähe, erzählt 
voller Intimität und Takt. – ZEIT, 2004. Людина стає нам близькою, коли ми переживаємо схожі емоції, відчуття. Позитивні по-
чуття «зріднюють» співбесідників, дають хороший настрій та установку на успішний діалог, а також стимулюють бажання 
подальшої зустрічі.

БЛИЗЬКІСТЬ Є СЕРДЕЧНІСТЬ (innigе, vertrautе, vertraulichе, intimе Nähe): Wie fühlen wir die Verwandtschaft, die innige 
Nähe zu den Schachteln und Dosen, den Tuben und Gläsern auf Regalen aufgereiht, in Drahtkörbe gehäuft, eingeräumt, verdaut, 
weggeworfen, geschwind. – Kronauer, Brigitte, Die Frau in den Kissen, Stuttgart: Klett-Cotta 1990. Es offenbart vertraute Nähe 
und Erstaunen über seine Entwicklung. – ZEIT, 2007. So werden mir Menschen und Wagen in eine vielleicht allzu vertrauliche Nähe 
gerückt. – ZEIT, 2008. Keine Frage: die intime Nähe potenziert die Wirkung. – ZEIT, 1998. Згадані у прикладах позитивні емоції 
довірливості, щирості, небайдужості, сердечності спонукають співбесідника до дії, окрилюючи його, даючи наснагу та віру 
у власні сили.

Останній підвид слоту БЛИЗЬКІСТЬ Є ДУХОВНИЙ ЗВ’ЯЗОК пов’язаний з наступним явищем, яке, на жаль, нерід-
ко трапляється серед родинних стосунків – це маскування, нещирість у стосунках. Наявність даних явищ серед близь-
ких за своєю суттю людей завжди засуджується та є однозначно негативним. Отже, БЛИЗЬКІСТЬ Є ОБОЛОНКА / ПЕЛЕ-
НА (vermeintlichе, scheinbarе, angeblichе Nähe): In der vermeintlichen Nähe zeigt sich zugleich die Ferne. – ZEIT, 2006. Der 
Augenblick größter Nähe ist für Musil nur der scheinbarer Nähe; in Wahrheit ist es der Sturz in die Katastrophe. – ZEIT, 1986. Ihre 
Karriere sei Zarah über alles gegangen, sagt Brigitte, das wurde ihr oft vorgeworfen – und ihre angebliche Nähe zu den Nazis, wie 
die 66-Jährige es formuliert. – ZEIT, 2001.

Отже, слот БЛИЗЬКІСТЬ Є ДУХОВНИЙ ЗВ’ЯЗОК складається з трьох підвидів: БЛИЗЬКІСТЬ Є ЕМОЦІЙНІСТЬ; 
БЛИЗЬКІСТЬ Є СЕРДЕЧНІСТЬ; БЛИЗЬКІСТЬ Є ОБОЛОНКА / ПЕЛЕНА. Всі три підвиди пов’язані з емоційною сферою, 
чи то позитивно, чи то негативно марковані та відтворюють діючий або ж пошкоджений зв’язок інтеракції.

Наступним слотом БЛИЗЬКІСТЬ – ЦЕ РОДИННИЙ ЗВ’ЯЗОК являється БЛИЗЬКІСТЬ Є МІРА ВИЯВУ (spürbare, 
plötzliche, intensive, auffällige, übergroße, größtmögliche, allzugroße, äußerstе, verblüffendе Nähe): Statt dem verzückten Blick 
der Madonna bestrickt uns die spürbare Nähe, mit der ihre Finger die Beine des Kindes umklammern, während dieses seine Hände 
übereinandergefaltet auf ihrer Schulter abgelegt hat. – ZEIT, 2008. Es ist wie ein Schock, als der professionelle Beobachter James 
durch plötzliche Nähe, eine Umarmung, einen ängstlichen Blick die sichere Position des Außenstehenden aufgibt. – ZEIT, 2005. 
Romy Schneider erzeugte eine intensive Nähe – und verschwand. – ZEIT, 2008. Brendel ließ das Baureferat durchsuchen und stieß 
in den Akten an verschiedenen Stellen auf eine auffällige Nähe zwischen den städtischen Mitarbeitern und Vertretern der Wirtschaft, 
auch bei gemeinsamen Partys und Besuchen des Oktoberfestes. – ZEIT, 2009. На початку актуалізації даного слоту наявний 
арсенал прикметників, які констатують факт наявності близькості, яка відзначається зміненим, незвичним, нестандартним 
(spürbare, plötzliche, intensive, auffällige Nähe) станом, який привертає до себе увагу. Надалі це переростає в тенденцію 
до збільшення проявів близькості. Слот унаочнює градацію проявів міжкомунікативних стосунків у висхідному напрямку 
(übergroße, größtmögliche, allzugroße Nähe). Dem ersten Eindruck dieser Tatsache zufolge müßte man während solcher Dauer 
erschöpfendes Wissen über den «anderen» gewonnen haben, da er einem dermaßen nah, hautnah ist, aber wie häufig übergroße 
Nähe nicht immer die beste Sichtweite darstellt, so gelten auch in diesem Falle Einschränkungen. – ZEIT, 1980. Den Wunsch nach 
größtmöglicher Nähe zwischen persönlicher und auktorialer Erscheinung des Schriftstellers oder, wie Yourcenar es selbst nannte, 
zwischen Person und Persönlichkeit, der sich zur Selbstverständlichkeit entwickelt hat, kann dies allerdings nicht befriedigen. – 
ZEIT, 2003. Menschen in einem winzigen Ort, der einmal eine Hafenstadt war, werden durch die allzugroße Nähe, in der sie leben, 
und durch die Weitabgelegenheit des Städtchens in lanesam unter der Oberfläche schwelende Konflikte geführt. – ZEIT, 2008. За-
вершальні складники метафоричного ряду слоту БЛИЗЬКІСТЬ Є МІРА ВИЯВУ демонструють неспроможність осягнути до 
кінця широту й розмаїття проявів (äußerstе, verblüffendе Nähe) близькості: Denn diese Carlotta begehrt ja ihren Gasparo Conti 
nicht nur auf der Bühne und aus sicherer ferne zu genießen, sondern will ihn in äußerster Nähe, körperlich und privat besitzen. – 
ZEIT, 1998. Und in Rembrandts Augen findet sich beides, oft in verblüffender Nähe zueinander. – ZEIT, 1998.
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Отже, структурна метафора БЛИЗЬКІСТЬ – ЦЕ РОДИННИЙ ЗВ’ЯЗОК складається зі слотів БЛИЗЬКІСТЬ Є СТУПІНЬ 
СПОРІДНЕННЯ; БЛИЗЬКІСТЬ Є ДУХОВНИЙ ЗВ’ЯЗОК; БЛИЗЬКІСТЬ Є МІРА ВИЯВУ, відтворюючи складну палітру 
відносин комунікантів. Слід зауважити на тому, що метафоричне структурування понятійних областей являється частко-
вим, а не глобальним. Якби воно було глобальним, то один концепт повністю співпадав би з іншим, а не розумівся б у його 
термінах [3, c. 33–34].

Орієнтаційна метафора пов’язана з орієнтацією в просторі: «верх – низ», «всередині – ззовні», «передня сторона – за-
дня сторона», «центральний – периферійний» і т. д. Такі типи просторових відносин виникають внаслідок того, що людині 
притаманне тіло певної форми, яке взаємодіє з матеріальним світом [3, c. 35]. Орієнтаційні метафори концепту «NÄHE» 
надають йому просторової орієнтації: «всередині – ззовні» (körperliche, physische, menschliche – seelische Nähe): Sie kann 
es kaum ertragen, wenn er sich ihr unrasiert nähert, behauptet, der Bart würde kratzen, und duldet körperliche Nähe erst, wenn 
er zur Klinge gegriffen hat und seine Wangen wieder dem Ideal der Rasierschaum-Werbung entsprechen. – ZEIT, 2009. «Alle diese 
Beziehungen zeigen die Wichtigkeit physischer Nähe», schlussfolgern Fowler und Christakis im British Medical Journal. – ZEIT, 
2009. Seine Stellung als Maire erlaubt ihm menschliche Nähe und Teilnahme. – ZEIT, 2008. Дані приклади орієнтаційної мета-
фори вказують на зовнішній аспект, де тіло є такою оболонкою, що відповідає за зовнішні прояви. На противагу йому, душа 
апелює до внутрішніх станів людини, виступаючи внутрішнім репрезентантом протиставлення «всередині – ззовні». Später, 
mit anderen norddeutschen Freunden die Erfahrung der «seelischen Nähe» – unübersetzbar! – ZEIT, 1998. Ihre Eltern haben sie 
darüber aufgeklärt, dass keine dieser Spielarten irgendetwas mit der zärtlichen Begegnung zu tun habe, mit der zwei Menschen ihre 
seelische Nähe auch körperlich ausleben. – ZEIT, 2009. Йде боротьба між внутрішніми та зовнішніми виявами у мовленнєвих 
стосунках.

Наступним типом орієнтаційного протиставлення є «близько – далеко» (sichtbare, direkte – unüberwindliche Nähe): 
Einige von Herrndorfs Geschichten zeigen auch eine sichtbare Nähe zu Ingo Schulze, der in seinen neuen Erzählungen, ebenfalls 
bewusst kunstlos, beansprucht, wirklich die Wirklichkeit zu beschreiben. – ZEIT, 2007. Das ist feinste Absurdität, gerät aber in der 
Ausstellung nicht etwa in die Sektion Blasphemie, sondern in die Abteilung, die sich dem Motiv des Opfers widmet, in direkte Nähe 
zu Hermann Nitsch und Marina Abramović. – ZEIT, 2009. Wenn der Schock weicht, sitzen die beiden dann nebeneinander auf der 
himmelblauen Couch wie das traurigste aller Tanzstundenpärchen, beinahe Hand in Hand, in unüberwindlicher Nähe. – ZEIT, 
1991. Близькість, яка знаходиться в межах поля зору, тобто видима нам відтворює поняття «близько» (sichtbar, direkt). Те, що 
ми не в змозі осягнути залишається для нас далеким (unüberwindlich). Такі метафоричні орієнтації засновані на фізичному 
й культурному досвіді. Проміжним пунктом між протиставленням «близько – далеко» можна вважати поняття відносності 
(relative Nähe): Also empfinden Sie sich als der Berater, als der Sie da auch angesprochen werden und umgekehrt, haben Sie das 
Gefühl, dass Ihrer Sache, der Forschung gedient wird über diese relative Nähe, vielleicht größere Nähe zur Politik, als Sie sie in der 
Vergangenheit erfahren haben? – ZEIT, 1998.

Отже, орієнтаційна метафора представлена двома видами протиставлення: «всередині – ззовні» та «близько – далеко».
Досвід у поводженні з матеріальними об’єктами створює основу для широкої різноманітності онтологічних метафор, 

тобто способів сприйняття подій, емоцій, ідей як матеріальних сутностей. Пропагується погляд на нематеріальне як на авто-
номну єдність чи субстанцію. Онтологічні метафори репрезентують нефізичний об’єкт як дещо цілісне й відчутне на дотик. 
Кількість онтологічних метафор є надзвичайно великою [3, c. 49-50]. 

З атрибутивної диверсифікації було виділено наступні онтологічні метафори: БЛИЗЬКІСТЬ Є ТЕПЛО: Die beiden «alten 
Burschen», nun schon im Rentenalter, sind einander nie begegnet, erschaffen sich durch Briefe in den letzten Jahren ihres Lebens 
aber eine polternde, wärmende Nähe, die zum Schönsten gehört, was Dichter-Korrespondenz aus jener Zeit vor hundert Jahren 
bietet. – ZEIT, 1999. Zielsicher suchen wir die wärmende Nähe der Gleichgesinnten und Gleichartigen. – ZEIT, 1993. За наявності 
щирих, позитивних стосунків виникає почуття затишності, гармонійності, що втілюється через тактильний образ тепла 
(wärmende Nähe) – близькість, яка зігріває.

БЛИЗЬКІСТЬ Є НЕВІДВОРОТНА ПОДІЯ: Auch der Vater hat ein wenig Angst vor der unausweichlichen Nähe; wird sich 
die fast erwachsene Tochter von ihm das zeigen lassen, was für ihn wichtig und schön ist – die Natur, das Leben außerhalb ihrer 
geliebten Bücher? – ZEIT, 1999. Akte quer durch die Kunstgeschichte sah dann der Besucher aus der unausweichlichen Nähe. – 
ZEIT, 1989. Прояви близькості зумовлюють певну закономірність під час стосунків: ми стаємо відповідальними за свою по-
ведінку, оскільки вона спонукає співбесідника до прогнозованої реакції (unausweichlichе Nähe) на наші прояви близькості.

БЛИЗЬКІСТЬ Є РИЗИК: Zwischenzeitlich geriet der Generalsekretär in riskante Nähe zum Prince-Charles-Spott. – ZEIT, 
2000. Im Zeitungsbetrieb, im Filmgeschäft, im römischen Nachtleben der fünfziger und sechziger Jahre, in nächster Nähe zu den 
großen Fischen mit den berühmten Namen – Abendessen mit Moravia, Arbeitssymbiose mit Fellini – und in riskanter Nähe zu den 
Branchenhaien. – ZEIT, 1994.

Встановлення близьких контактів і стосунків завжди відзначається певним ступенем ризику (riskante Nähe), так як ми не 
в змозі наперед спрогнозувати перебіг комунікативного акту, який може завдати нам незручності: фізичні, емоційні, духовні.

БЛИЗЬКІСТЬ Є КЛЕЙКА РЕЧОВИНА: Die nach einer nicht-traditionellen Lebensform zwischen klebriger Nähe und 
Beziehungslosigkeit suchen. – ZEIT, 2009. Es ist wie die Anrufung eines toten Bruders, es ist klebrige Nähe, es ist, wie er in seinem 
Roman schildert, ein blinder inzestuöser Wahn. – ZEIT, 2007. Близькість під час інтеракції може сприйматись як небажане 
явище. Відповідно в нашій уяві виникає асоціація з чимось, що «легко пристає, приклеюється» в буквальному смислі слова 
(klebrige Nähe), не зважаючи на відсутність бажання до взаємодії.

БЛИЗЬКІСТЬ Є ДАРЕМНІ ЗУСИЛЛЯ: Der Kaiser greift nach ihnen, doch sein Schattenboxen wird zum Zeichen vergeblicher 
Nähe, das sich auf der Seide wie eine Projektion in Schwarz und Weiß entfaltet.– ZEIT, 1987. Die Malaise ihrer Figuren ist eine 
vergebliche Nähe. – ZEIT, 1987. Близькість, яка не спрямована на конструктивний діалог, сприймається як вкрай негативне 
явище, яке не має шансу на реалізацію (vergebliche Nähe). В співбесідника є вже наперед заготовлений шаблон поведінки, 
яка б слугувала розірванню близьких стосунків.

БЛИЗЬКІСТЬ Є НЕБЕЗПЕКА: Diesen vierten Gesichtspunkt hätte Eschenburg um so weniger außer Betracht lassen 
dürfen, als in jüngster Zeit unter den Wiedervereinigungspolitikern der Regierungsseite Kräfte sichtbar geworden sind, die sich in 
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beängstigende Nähe zu Herrn W. – ZEIT, 2008. Selbst normale Gespräche machten ihn ratlos: «Mein Geist zwang mich, alle Dinge, 
die in einem solchen Gespräch vorkamen, in einer unheimlichen Nähe zu sehen: so wie ich einmal in einem Vergrößerungsglas ein 
Stück von der Haut meines kleinen Fingers gesehen hatte, das einem Brachfeld mit Furchen und Höhlen glich, so ging es mir nun mit 
den Menschen und Handlungen». – ZEIT, 2009. Комунікативний акт, який характеризується занадто «близькими» проявами, 
здатен викликати почуття загрози, страху й небезпеки (наприклад, порушення четвертого рівня особистісного простору 
мовця, коли керівник проявляє занадто багато уваги, ніж слід було очікувати у звичайних ділових стосунках) (beängstigende, 
unheimliche Nähe). Відчуття неприйнятності себе щодо зайнятої позиції в ситуації спілкування призводить до настороже-
ної, можливо, навіть нещирої комунікативної поведінки (verdächtige, bedenkliche Nähe): Doch misstraut ihm der Autor schon, 
weil Hindemith widerwillig emigrierte, zunächst іn die Schweiz. Das wird ihm als verdächtige Nähe zu Deutschland ausgelegt. – 
ZEIT, 2004. Wenn nämlich ein Bild seinem Titel nahezukommen sucht wie bei der Komposition «Tiefsee», gerät es in bedenkliche 
Nähe des Kitsches. – ZEIT, 2008. Позиція опонента сприймається з пересторогою й під скрупульозним поглядом (gefährliche, 
bedrohliche Nähe): «Die Brüder Karamasoff» entpuppten sich als ein Dostojewskij, der zeitweise in gefährliche Nähe der «Gräfin 
Maritza» geriet. – ZEIT, 2008. In dieser kleinen Schrift ist an Hand vieler Zitate überzeugend dargelegt, daß Hesses Werk weithin 
epigonal und daß zum Beispiel der Roman «Narziß und Goldmund» (nach Leonhardt «Hesses strahlendster und schönster Roman») 
von erheblicher sprachlicher Mittelwertigkeit ist und in bedrohlicher Nähe zum süß-sauren Kitsch steht. – ZEIT, 2008. Згадана 
ситуація спілкування негативно маркована й така, що зумовлює внутрішній супротив.

БЛИЗЬКІСТЬ Є БІЛЬ: Der Büroroman ist die geniale Reduktion des menschlichen Lebens im Büro auf das Wesentliche: auf 
das Zeitverstreichen, auf die überanstrengende Arbeitsvermeidung, auf die quälende Nähe von Menschen, denen man ferner nicht 
stehen könnte. – ZEIT, 2006. Близькість сприймається як вкрай негативне явище, яке супроводжується больовими відчуттями 
(quälende Nähe).

БЛИЗЬКІСТЬ Є ПАГУБА: Eine Untersuchungskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft rückt den Forscher in 
fatale Nähe zum größten bisher bekannt gewordenen Fälschungsfall der deutschen Wissenschaft. – ZEIT, 2000. Zwar muß nahezu 
jede wissenschaftliche Disziplin mit einem popularisierenden Halbvetter kämpfen, für den «im Grunde genommen» alles so einfach 
ist; die Nationalökonomie hat in diesem ständigen Gefecht gegen die terribles simplificateurs jedoch einen besonders schweren 
Stand, bedingt durch die oft fatale Nähe zum Politischen. – ZEIT, 2008. Інколи інтеракція відзначається абсолютною негативною 
спрямованістю, яка зумовлює небажаний кінцевий результат (fatale Nähe). Близькість до когось чи чогось характеризується 
від’ємним показником.

Таким чином, орієнтаційна метафора представлена такою репрезентативною палітрою: БЛИЗЬКІСТЬ Є ТЕПЛО; 
БЛИЗЬКІСТЬ Є НЕВІДВОРОТНА ПОДІЯ; БЛИЗЬКІСТЬ Є РИЗИК; БЛИЗЬКІСТЬ Є КЛЕЙКА РЕЧОВИНА; БЛИЗЬКІСТЬ 
Є ДАРЕМНІ ЗУСИЛЛЯ; БЛИЗЬКІСТЬ Є НЕБЕЗПЕКА; БЛИЗЬКІСТЬ Є БІЛЬ; БЛИЗЬКІСТЬ Є ПАГУБА.

Отже, метафоричність концепту «NÄHE» демонструє цілісність образу близькості, який конотований як позитивно, 
так і негативно. Метафоричне осмислення здійснювалось на основі атрибутивної диверсифікації в електронному корпусі 
DWDS, оскільки прикметник як частина мови найповніше актуалізує концепт «NÄHE». Іменник у більшості випадків ви-
ступає в посесивному відношенні до лексеми Nähe, а також у локативному й темпоральному, що презентує «NÄHE» як 
просторово-часову віддаль, що не є предметом нашого дослідження. Дієслово теж носить обмежувальний характер. При-
кметник уточнює й конкретизує, надає нових відтінків значенням концепту «NÄHE». Виокремлені концептуальні метафори 
виникають у рамках загальноприйнятої системи німецьких цінностей і ґрунтуються на властивих даній спільноті поняттях. 
Перспективним вважаємо дослідження ціннісних характеристик бінарного концепту «NÄHE».
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LES MOYENS D’EXPRESSION DU REFUS EN FRANÇAIS MODERNE

L’article est consacré à l’étude des moyens d’expression verbaux et non verbaux du refus en français moderne. Les types de refus di-
rect et indirect sont déterminés. Les particularités structurelles et sémantiques des déclarations avec la signification «refus» et leur charge 
pragmatique sont analysées. 

Les outils linguistiques explicites et implicites pour exprimer le refus sont caractérisés. Les moyens d’expression du refus, non verbaux 
(gestes, expressions faciales et même le silence), qui jouent un rôle important dans le processus de communication sont considérés.

Dans l’aspect syntaxique, les déclarations avec une valeur du rejet peuvent être exprimées non seulement à l’aide des phrases narra-
tives, mais aussi avec des phrases exclamatives, impératives et des questions rhétoriques. Il est prouvé que le refus doit être convaincant, 
correct et poli afin de ne pas provoquer une agression.
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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВІДМОВИ В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Стаття присвячена дослідженню вербальних та невербальних засобів вираження відмови у сучасній французькій мові. Ви-
значено типи прямої та непрямої відмови. Проаналізовано структурні та семантичні особливості висловлювань зі значенням 
“відмова” та їхнє прагматичне навантаження. Охарактеризовано експліцитні та імпліцитні мовні засоби вираження відмови. 
Розглянуто невербальні засоби позначення відмови (жести, міміка, і навіть, мовчання), які відіграють значну роль у процесі ко-
мунікації. У синтаксичному плані, висловлення зі значенням відмови можуть оформлятися не лише розповідними реченнями, але 
також окличними, наказовими та риторичними питаннями. Доведено, що відмова повинна бути переконливою, коректною та 
ввічливою, щоб не викликати агресії.

Ключові слова: пряма і непряма відмова, вербальні та невербальні засоби вираження відмови, експліцитна та імпліцитна 
відмова.
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MEANS OF EXPRESSION OF REFUSAL IN THE MODERN FRENCH LANGUAGE

The article is devoted to the study of verbal and non-verbal means of expressing refusal in modern French. Types of direct (using a 
particle no, a verb in a negative form; statements that indicate impossibility, unwillingness to do something, etc.) and indirect (may appear 
in the form of justification, deterrence, preference, principle, excuse / regret, avoidance) refusal are determined. Structural and semantic 
peculiarities of statements with meaning «refusal» and their pragmatic load are analyzed. Explicit and implicit language means of refusal 
have been characterized. Non-verbal means of refusal (gestures, facial expressions, and even silence), which play a significant role in the 
process of communication are considered. Knowledge of nonverbal language not only helps to better understand people, but also (and above 
all) to predict what reaction it caused before speaking, to feel the need for change to achieve the desired result.

In the syntactical aspect, statements with a value of refusal can be made not only with narrative sentences, but also with exclamative, 
imperative sentences and rhetorical questions. 

It was that the strategy of refusing to execute something may be part of such tactics of communication: – declare incompetent; refer to 
the inability to respond to the request at this time – refuse without any motivation; to abstain from the answer, to promise nothing concrete; 
make it clear that you do not wish to complete the application.

It is proved that the refusal must be convincing, correct and polite, so as not to cause aggression.
Key words: direct and indirect refusal, verbal and nonverbal means of expression of refusal, explicit and implicit refusal.
 
À l›écrit comme à l›oral, il est souvent délicat de dire non. De fait, certaines maladresses peuvent blesser. Bien sûr, nous ne pou-

vons pas toujours satisfaire une demande, accepter telle ou telle offre et, donc, nous devons refuser. 
Le refus exige une compétence socio-pragmatique très développée. Cet acte est en effet une déclaration d’hostilité, surtout lors-

qu’il est prononcé à titre personnel: le refus d’une invitation, d’un cadeau, etc. est par métonymie le rejet de celui qui invite ou offre, 
ce qui est susceptible de susciter des agressions, voire de provoquer la rupture. Pour écarter tout risque le refus doit être correct, 
amical et convaincant. 

Cette recherche s’inscrit à la fois dans le prolongement des études sur le refus en français (Trinh Duc T., Manno G., Berrier A., 
Mbow F., Mulo Farenkia B., Kerbrat-Orecchioni C., Pöll B. et d’autres) [1-9]. 

L’objectif de notre étude est d’analyser les caractéristiques structurelles et sémantiques des énoncés français contenant un “re-
fus”, et la signification pragmatique de telles déclarations dans le processus de communication. 
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Lors de nos recherches, on a établi que le refus peut être exprimé à l’aide d’un énoncé direct ou indirect. On emploie souvent 
les stratégies directes suivantes: 1) «non»: – Je peux conduire? – Non; «jamais de la vie’’: -Vous devriez le rappeler. – Jamais de la 
vie! (Levy, 1, p. 417); 2) les verbes à la forme négative (ne pas): – Dorothy, jurez-moi sur l’honneur que ma grand-mère n’a pas fait 
modifier la toiture de cette maison! […]. – Je ne jurerai pas!-répondit-elle furieuse (Levy, 4, 126); 3) «impossibilité»: Ta place est 
ici, avec moi! – Non, c’est impossible! (Musso, p. 465); 4) «pas d’intérêt/de volonté/ d’envie»: Je n’ai pas le temps ni l’envie d’en 
parler (Levy, 1, p. 519); 5) des formules explicites performatives: je refuse de déménager; je suis toutefois obligé de décliner; je me 
vois obligée de décliner.

Et pour adoucir le ton du refus direct, les mots suivants doivent être utilisés au début de la phrase: malheureusement, merci mais; 
désolé, très désolé, à mon grand regret, je le regrette sincèrement, désolé, je suis vraiment désolé, je m’excuse etc., par exemple: 
Merci d’avoir pensé à moi. J’aurais adoré être là mais je ne peux pas (6). 

Parfois on trouve les expressions de refus dans les lettres d’affaires (refus de candidature, refus d’invitation). Mais il ne faut 
pas rédiger une lettre de refus sous l’emprise de la colère. Cela doit être un désaccord sans blesser: Cependant, malgré l’intérêt que 
suscite votre candidature, nous sommes au regret de de ne pas pouvoir répondre favorablement à votre demande (dynamique-mag.
com); Nous avons bien reçu votre invitation. Malheureusement, nous avons le regret de vous annoncer que nous ne pourrons pas 
assister à... (8).

Dans le domaine de la communication d’affaires on peut identifier les tactiques langagières suivantes: – le refus catégorique: 
Nous sommes au regret de vous annoncer que votre candidature n’a pas été retenue pour le poste; – le refus empathique: J’entends 
bien votre point de vue, votre souhait..., cependant, je ne peux y répondre...; – le refus justifié: Après un examen attentif de votre lettre 
et de votre CV, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons pas retenir votre candidature car votre profil ne répond 
pas aux critères exigés; – le refus sans réponse concrète: Merci, Monsieur, pour cet entretien, nous allons vous communiquer notre 
réponse; – le refus-compromis: Votre profil présente un réel intérêt, mais nous ne pouvons actuellement vous proposer un poste en 
relation avec vos compétences. Nous vous proposons, avec votre accord, de conserver votre CV dans notre base de données, afin, le 
cas échéant, de vous proposer un poste conforme à votre profil (9).

Le refus indirect peut apparaître sous forme de justification, dissuasion, préférence, principe, excuse / regret, évitement [6, p. 52]. 
Donc, le refus peut se justifier par les faits différents (par exemple: l’incertitude du remboursement de l’argent prêté, la gêne ou 

l’embarras d’accepter un prêt d’argent, l’évitement de la dette etc.): C’est très gentil de ta part mais je ne peux pas accepter, cela me 
gêne et ce n’est pas ton rôle. 

La dissuasion est actualisée afin d’amener l’allocutaire à renoncer à son offre. Elle peut apparaitre solitairement ou en association 
avec d’autres types de refus et/ou d’actes subordonnés: Non ce n’est pas nécessaire. Je crois que je pourrai m’en sortir. La dissuasion 
s’exprime aussi au moyen des énoncés qui soulignent le caractère inopportun (« je ne pense pas que ce soit une bonne idée ») ou 
précoce (« la vie continue j’aurai l’opportunité une autre fois ») de l’offre faite.

L’expression de la préférence s’énonce à l’aide des phrases du type “je préfère / je préfère ne pas X”: Je préfère me débrouiller 
toute seule, je vais trouver une autre solution. Je préfère ne pas mélanger mes amis à ces affaires. Merci quand même (6).

La stratégie de l’allusion au principe est une forme de justification destinée à préciser que le refus n’est pas un signe de rejet de 
l’autre, mais qu’il obéit plutôt à certains principes de vie, à l’éducation reçue, etc.: Vraiment c’est trop gentil à toi, mais je me sens 
obligé de refuser, vois-tu ce n’est pas dans mes habitudes d’emprunter; ou l’autre exemple: -Désolée; chez nous, la tradition veut 
que Noël, c’est pour la famille seulement (7).

La demande d’excuse / l’expression du regret, cette stratégie consiste à souligner que l’on est conscient du désagrément qu’im-
plique le refus pour la face du destinataire et qu’on refuse contre son gré: Ça ne m’intéresse pas, veuillez m’excuser, mais je me sens 
très bien dans mon poste actuel. Non merci quand même c’est dommage. Le sentiment de regret ici sert à indiquer que le locuteur 
sait que le refus est une information déplaisante. 

La stratégie d’évitement, le locuteur y a recours pour éviter de se prononcer en faveur ou contre une offre: Je vais y réfléchir. 
Parmi les unités lexicales avec une sémantique de refus, on a enregistré les verbes, tels que: décliner, refuser, haïr, rejeter, etc., 

par exemple: – L’anniversaire de mes dix ans, j’avais refusé son cadeau [….]. (Levy, 1, p. 137); Je dois donc respectueusement 
décliner l’invitation du comité (8). May refusa catégoriquement de remettre les pieds dans la tanière d’Édouard (Levy, 1, p. 348).

En outre, on emploie les adjectifs qualitatifs d’évaluation à connotation négative, qui révèlent la raison pourquoi un locuteur 
refuse une offre proposé ou un ordre (impossible, indifférent, terrible): – Tu peux me garder les enfants samedi? […]. – Hélas, là ça 
sera impossible, mais un atre jour avec plaisir (Levy, 3, p. 127).

L’examen de la structure syntaxique des expressions avec le component “refus” a montré qu’en plus des phrases narratives, il en 
y a également des questions rhétoriques, des phrases exclamatives et des phrases impératives. Voici des exemples de refus sous la 
forme de questions rhétoriques: Ça t›embête que je fume chez toi? – Ça t›embête de fumer dehors? (7).

La raison du refus sous la forme de questions rhétoriques réside dans les sentiments négatifs et les expériences déplaisantes de 
l’orateur générés par l’information entendu ou par l’attitude envers l’auditeur.

L’expression de refus sous la forme des phrases exclamatives peut avoir la nuance négative: Comment! C’est idiot! Bof! Que 
c’est ennuyeux ! (7). Les phrases impératives ont aussi des particularités émotionnelles et pragmatiques: Est-ce que vous êtes l’au-
teur de ces lettres anonymes? Shylock a pointé du doigt la porte de son bureau. – Foutez-moi le camp, vous êtes ridicules! (Levy, 1, 
p, 548). Dans cet exemple la combinaison des gestes et de l’ordre a pour but le refus catégorique. 

La stratégie consistant à refuser d’exécuter une demande peut s’inscrire dans de telles tactiques de communication: -se déclarer 
incompétent; faire référence à l’impossibilité de répondre à la demande en ce moment;- refuser sans aucune motivation; s’abstenir de 
la réponse, ne rien promettre de concret; indiquez clairement que vous ne souhaitez pas compléter la demande.

La personne peut refuser d’une manière explicite, donc, la réponse est claire: Non, cela ne sera malheureusement pas possible. 
Mais parfois le refus peut être représenté implicitement. Dans ce cas-là, le contexte et la situation de la communication jouent un 
rôle important. On peut affirmer que le contenu implicite (signification) est une information qui, sans expression directe, est déduite 
du contenu explicite (signification) des unités linguistiques résultant de leur interaction avec la connaissance du destinataire (le des-
tinataire – le lecteur, l’auditeur) du texte, notamment avec des informations issues du contexte et de la situation de communication. 
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Dans les repliques: – Vas-tu au cinéma? -Je dois me préparer pour les examens, la réponse a le contenu implicite (Non, je ne vais 
pas au cinéma) qui est compréhensible dans cette situation (le destinataire doit réaliser que la préparation sérieuse aux examens est 
incompatible avec la visite au cinéma).

Le moyen le plus efficace de communiquer des informations entre des personnes est le langage verbal. Cependant, la commu-
nication n’est pas toujours et pas seulement à l’aide de mots combinés dans la déclaration. Les gens utilisent un certain nombre de 
moyens non verbaux pour exprimer leurs opinions.

Les gestes, contrôlés ou incontrôlés, que nous faisons en parlant font partie du message: ils ponctuent la parole, la soulignent ou 
la renforcent. Ils peuvent aussi se substituer à la parole, ou lui donner un sens différent. Ces expressions non-verbales sont parfois 
déroutantes, elles peuvent avoir une signification différente selon le pays. En Grèce, un mouvement de la tête de droite à gauche 
signifie l’approbation, alors qu’en France il indique le refus.

La connaissance du langage non verbal permet non seulement de mieux comprendre des interlocuteurs, mais aussi (et surtout) de 
prédire quelle réaction il a provoquée avant de parler, de ressentir le besoin de changement pour obtenir le résultat souhaité.

Voici quelques exemples des expressions non-verbales qui désignent le refus:
– un hochement de tête de gauche à droite synonyme de refus ou de négation: Il a fait non de la tête ; et il est allé en chercher 

deux autres (Levy, 1, p. 409)
– on refuse poliment quelque chose ou une invitation en levant la main, la paume tournée vers l’extérieur, la tête légèrement 

inclinée (Non, merci !).
– la main semble jeter quelque chose par dessus l’épaule. On refuse ainsi de rendre service, ou une proposition qui nous semble 

exagérée (Des clous !).
– on exprime son incrédulité en tirant le bas de l’oeil à l’aide de l’index. Ce geste indique qu’on refuse de croire à quelque chose 

qui nous est dit (Mon oeil!).
Parfois le silence peut revêtir différents aspects de rejets: un refus, un rejet, un non-dialogue en prolongement de la peur, l’inac-

ceptable, l’incompréhensible, l’horreur insurmontable. Le fait de ne pas répondre à quelqu’un, il n’y a rien de plus déstabilisant. Là 
on s’exprime par le silence, par exemple: – Est-ce que Josh a de l’humour? Je veux dire sous son faux sourire ravageur, est-ce qu’il 
a vraiment le sens de l’humour? 

Luke considéra gravement Hope, et retourna à son microscope.
– J’aime bien parler à ton dos, reprit Hope, mais tu pourrais tout de même être un peu plus poli (Levy, 2, p. 28).
Dire non, c’est aussi une manière de s’exposer aux problèmes et aux critiques. Les causes viennent principalement d’un manque 

de communication. Beaucoup de non-dits, de préjugés qui s’installent, des stéréotypes, font qu’il faut remonter en amont pour mettre 
les choses au clair. Il faut savoir donner les raisons qui poussent à dire non. Il existe mille manières d’interpréter ce non. Il y a tou-
jours un référent qu’il faut expliciter. Le non constitue, en quelque sorte, la fin d’un processus et le début d’un autre.

Les êtres sociaux que nous sommes choisissent souvent la réponse la plus socialement souhaitable. La conséquence est que nous 
nous mettons nous-mêmes en difficulté. Nous voulons éviter que notre interlocuteur se sente mal à l’aise. Pourquoi n’osons-nous 
pas formuler un refus ? Les raisons de cette difficulté à refuser sont multiples et dépendent de notre éducation, notre vécu, notre 
environnement. Parfois nous avons peur de l’autorité, de devoir se justifier ou s’excuser tel un petit enfant; hantise de décevoir, de 
ne pas être aimé; crainte de faire de la peine ou de blesser; angoisse du conflit; besoin d’avoir la paix; manque de confiance en soi. 

Mais il est essentiel de savoir dire non car accepter à contrecœur parce qu’on ne sait pas comment refuser sera inévitablement 
perçu par la personne en face. Cela lui laissera un goût âpre. Il y a également fort à parier pour que cela ait des retombées sur le 
stress et le travail de celui qui n’a pas su dire non. Finalement, ce dernier va nourrir une certaine rancœur vis-à-vis de son collègue. 
Amertume qu’il ne devra qu’à lui-même !

Ainsi, formuler adéquatement un refus c’est se respecter et respecter les autres. Cela évite toute manipulation, d’un côté comme 
de l’autre: les choses sont claires, chacun est à sa place. Formuler un refus est un moyen d’affirmer son existence et sa personnalité, 
ses valeurs, assumer ses décisions, etc. Dire non, c’est oser prendre pleinement sa place, mais aussi laisser à ses collaborateurs le 
droit d’oser, eux aussi, dire non et prendre leur propre place.

Pour conclure, il faut noter que quand vous refusez quelque chose c’est loin d’être de l’égocentrisme ou de l’égoïsme, mais bien 
une preuve d’authenticité et d’intelligence (dire «oui» alors que l’on pense et ressent profondément «non» serait une totale ineptie !). 
Il faut être juste envers vous-mêmes et vos collaborateurs, dire non avec conviction et sans agressivité permettra une communication 
fluide et positive.

La perspective de nos recherches ultérieures consiste à étudier les énonciations avec la signification du refus dans le langage des 
représentants d’autres cultures.
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СТИСЛИЙ ТЕКСТ У МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ  
УКРАЇНОМОВНОГО СЕГМЕНТУ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ

У статті досліджуються лінгвістичні характеристики стислих медіатекстів україномовного сегменту Інтернет-мережі: 
жанрова репрезентація, прагматична атрактивність для читачів, специфічні засоби конденсації інформації та скорочення кіль-
кісного обсягу. Дослідження виявило в стислих мережевих текстах як загальновживані засоби стиснення (синтаксичні, грама-
тичні, лексичні, семантичні, стилістичні, графічні), так і специфічні, властиві електронним засобам поширення інформації: 
гіпертекстуальність, розчленованість тексту, мультимодальність, інтерактивність.

Ключові слова: медіатекст, стислий текст, засоби стиснення тексту, гіпертекстуальність, розчленований дискурс, муль-
тимодальність, інтерактивність.
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COMPRESSED TEXT IN MASS MEDIA DISCOURSE  
OF UKRAINIAN LANGUAGE SEGMENT OF THE INTERNET NETWORK 

At present the pragmatic-communicative paradigm of modern linguistics is aiming at studying the problem of laconic presentation of 
information in mass media and, as its consequence, the popularity of the compressed texts. These texts give an opportunity to a producer to 
condense the informative structure of the text to shorter volume. The means of language economy help to shorten not only the volume of the 
text without the loss of information, but also the time necessary for reading it that is attractive for information consumers. 

Article deals with linguistic descriptions of the compressed media texts of Ukrainian language segment of the Internet network. It has 
been investigated genre range, pragmatic attractiveness for readers, specific means of information condensation and reduction of quanti-
tative volume in these texts. In accordance with our research, most of genres in the Internet can be compressed: traditional media genres 
(brief article, infographic, comment, digest, title, weather forecast, press review, announcement and others), and the Internet genres that 
have been recently formed such as meme, tweet, pin, hashtag, Instagram message, status.

From the results it is concluded that the Internet compressed texts use the common language economy means (syntactic, grammatical, 
lexical, semantic, stylistic, graphic ones) and specific ones that are peculiar to digital mass media: hypertextuality, multimodality, interac-
tivity, “split text”.

The problems of the compressed Internet texts have not studied in detail yet and need different strategies to be investigated.
Key words: media text, compressed text, means of language economy, hypertextuality, multimodality, interactivity, “split text”.

Постановка проблеми. Останні десятиріччя розвитку засобів масової інформації передусім позначені посиленням ролі 
мережі Інтернет. Все більше користувачів полишають газети і навіть телебачення як джерело новинної інформації на ко-
ристь Інтернет-повідомлень, а продуценти інформаційного континууму, прагнучи задовольнити запити споживачів та отри-
мати більшу вигоду, зосереджуються на тому, щоб бути якомога ширше представленими в Інтернет-мережі. 

Україномовний сегмент всесвітньої мережі Інтернет динамічно розвивається, напрацьовуючи власний технологічний 
та комунікаційний досвід, а українська мова в мережі набуває певних нових рис, які вимагають уваги вчених. Прагматич-
но-комунікативна парадигма сучасної лінгвістики спрямована на вивчення цих змін, серед яких вчені називають проблему 
лаконічного представлення інформації та, як її наслідок, – поширення стислих текстів, що дають змогу конденсувати інфор-
маційну структуру тексту в коротші за обсягом повідомлення [5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Природно, що україномовний сегмент Всесвітньої мережі привертає ува-
гу все більшої кількості дослідників, зокрема філологів. Вітчизняні лінгвісти досліджували особливості Інтернет-дискур-
су (Я. Л. Вжещ, Н. О. Гудзь, Н. М. Рудніченко), власне мову та лінгвістичні аспекти Інтернет-комунікації (С. В. Зайцева, 
І. Б. Карпа, Г. Кашуба, О. І. Луценко, М. В. Чабаненко, С. Г. Чемеркін), функції інтернет-ЗМІ (Л. П. Федорчук, Б. В. Потяти-
ник), типологію мережевих видань (Л. М. Городенко, О. О. Коцарев), особливості певних Інтернет-жанрів (О. М. Колісник, 
Ю. В. Макаренко, С. А. Матвєєва), архітектонічні особливості офіційних Інтернет-видань (Н. М. Блинова). Проблеми мов-
ної економії та стислих текстів були проаналізовані та узагальнені в працях таких учених, як І. В. Арнольд, В. Х. Багдаса-
рян, Ю. С. Бернадська, Д. І. Блюменау, Р. О. Будагов, Н. С. Валгіна, В. Г. Гак, Н. О. Гетьман, Б. П. Дюндик, Є. О. Єсперсен, 
Н. Г. Калашник, А. Мартіне, Л. М. Мурзін, С. М. Ординська, О. І. Панченко та інші. Незважаючи на значну кількість до-
сліджень, стислий текст мережі Інтернет як новітнє лінгвістичне явище ще не отримав належного висвітлення в науковій 
практиці. 

Мета дослідження. У нашій розвідці ми поставили собі за мету дослідити низку особливостей стислих текстів укра-
їнських мас-медіа в мережі Інтернет, зосередивши увагу на таких актуальних завданнях, як: 1) прагматична доцільність 
таких текстів у електронних виданнях; 2)  жанрова репрезентація їх в україномовній мережі Інтернет; 3) специфічні засоби 
стиснення досліджуваних медіатекстів.

Виклад основного матеріалу дослідження. За нашими спостереженнями, стислий текст посідає помітне місце в мас-
медійному сегменті українського Інтернету. Досліджуючи жанри україномовних стислих текстів у Всесвітній мережі, ми 
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прийшли до висновку, що вони зазнали трансформацій, спричинених тенденціями, які властиві цифровим медіа: прагма-
тизації, глобалізації інформаційного простору, соціальним, культурним та ментальним змінам. Стислість стала актуальною 
рисою мережевих медіатекстів завдяки своїм беззаперечним перевагам: вона допомагає скоротити обсяг тексту без втрати 
інформаційного наповнення, робить тексти атрактивними, скорочує час для їх прочитання споживачами. Відповідно до на-
шого дослідження, більшість Інтернет-жанрів може зазнавати стиснення: крім традиційних медіажанрів (коротка замітка, 
інфографіка, коментар, дайджест, заголовок, огляд преси, прогноз, оголошення тощо), до стислих Інтернет-текстів (далі – 
СІТ) належать недавно сформовані власне Інтернет-жанри, такі як мем, твіт, пін, хештег, Інстаграм-повідомлення, статус 
та інші.

Проаналізувавши СІТ нашої вибірки, ми прийшли до висновку, що під час їх побудови задіюють практично всі засоби 
створення стислого тексту, поширені в друкованих українських ЗМІ: синтаксичні (використання еліптичних, неповних, 
односкладних, парцельованих, безсполучникових речень), граматичні (вживання певних частин мови, заміщень), лексичні 
(універбати, абревіатури, усічені слова, телескопізми, іншомовні слова, фразеологізми, кальки, просторіччя), семантичні 
(скорочення інформаційної структури повідомлення, імпліцитна інформація, пресупозиції, імплікатури дискурсу, початкові 
передбачення питання), стилістичні (стилістичні фігури та тропи), графічні (графічні скорочення, різні види шрифту та гра-
фічних символів). Наприклад, у тексті короткої Інтернет-замітки «Уже половина медзакладів первинки перейшли на нове 
фінансування – МОЗ. 50% медзакладів України, де послуги надають сімейні лікарі, педіатри та терапевти, вже перейшли 
на нове фінансування. Таким чином, на сьогодні 623 медичних заклади вже працюють з Нацслужбою здоров’я» (life.pravda.
com.ua, 16.08.2018) задіяно такі широко використовувані засоби стиснення тексту, як різні види скорочень (МОЗ, медзаклад, 
Нацслужба, первинка), використаня цифр замість числівників, однорідні члени речення, нетрадиційне використання знаків 
пунктуації, зокрема тире, тощо. Ми вже з’ясовували роль цих засобів скорочення кількісного складу тексту та його інфор-
маційної насиченості в попередніх публікаціях [3, 4]. Утім, є кілька засобів стиснення, типових саме для стислих Інтернет-
текстів; їх значущість ми проаналізуємо нижче.

Одним із унікальних засобів стиснення структури тексту в мережі Інтернет є гіпертекстуальність. Використання гі-
перпосилань слугує потужним засобом скорочення обсягу тексту, оскільки уможливлює пропуск будь-якого елемента ін-
формації, який у разі потреби буде знайдений у мережі, як наприклад, в уривку з СІТ нашої вибірки: «Як повідомлялося, в 
Україні більшає незаконних мігрантів – майже 1,5 тисячі за півроку. З 26 липня поліція, прикордонники і Міграційна служба 
розпочали по всій Україні спецоперацію «Мігрант», метою якої є припинення злочинної діяльності іноземців» (pravda.com.
ua, 15.08.2018). Перше гіперпосилання (вони підкреслені рискою) «в Україні більшає незаконних мігрантів» додає таку ін-
формацію: «За перші шість місяців 2018 року прикордонники затримали 1432 незаконних мігрантів. Про це повідомляє Дер-
жавна прикордонна служба» (pravda.com.ua, 01.08.2018). Друге гіперпосилання «розпочали по всій Україні спецоперацію 
«Мігрант» веде до нового інформаційного блоку: «Поліція, прикордонники і Міграційна служба розпочинають з 26 липня 
по всій Україні спецоперацію «Мігрант», метою якої є припинення злочинної діяльності іноземців. Про це повідомляє прес-
служба Національної поліції. За її даними, превентивні заходи триватимуть до кінця літа» (pravda.com.ua, 24.07.2018). Як 
бачимо, зміст наведеного СІТ поширений за допомогою посилань на інші три тексти, які значно розширюють його інформа-
ційну структуру, коли читач здійснює переходи. При цьому сам СІТ містить необхідний обсяг інформації, а читач має вибір: 
розширювати наведені дані чи ні. Завдяки гіперпосиланням утворюється так званий гіпертекст, частиною якого є СІТ. Як 
зазначає О. О. Селіванова, гіпертекст є «системою представлення текстової і мультимедійної інформації у вигляді мережі 
пов’язаних між собою текстових файлів чи файлів інших типів, що застосовує нелінійний, асоціативно-фрагментарний і 
сітковий принципи репрезентації інформації» [9, с. 85]. 

Ключову роль відіграють посилання у СІТ, розміщених у соціальних мережах. Кожна мережа (наприклад, Facebook, 
Twitter, Instagram, Pinterest) висуває власні правила текстотворення для своїх користувачів, що продиктовані метою функ-
ціонування комунікативного середовища та інструментами, якими вона володіє. Так, наприклад, у Twitter існує обмеження 
кількісного складу тексту до 140 знаків. Незважаючи на певні відмінності в складанні текстів для різних соціальних мереж, 
СІТ мас-медійного дискурсу в Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest часто мають одну й ту ж мету: вони повинні зацікавити 
користувача та заохотити його до переходу на сайт видання для ознайомлення з повним текстом або відео. Гіперпосилання в 
таких випадках вводиться розміщенням адресного рядка або такими фразами, як Більше читайте тут, Детальніше, Дивись 
тут, Далі, Читати далі, Читайте також, Дивіться у відео тощо. Роль гіперпосилання може також виконувати візуальна 
частина СІТ, клікаючи на яку, читач перейде на сайт чи іншу веб-сторінку.

Інший різновид гіперпосилань, який сам виступає у ролі одного із найкоротших за обсягом СІТ, – хештег (гештеґ). Цей 
новітній жанр отримав свою назву від знака # (анг. hashtag – решітка). Виникнувши в соціальній мережі Twitter, він поступо-
во розширив сфери свого вживання в загальному просторі Інтернет. Дискурсивне завдання хештегів – позначення теми по-
відомлення, визначення основної думки повідомлення в ключових словах, тематичне групування інформації, забезпечення 
швидкого пошуку за вказаними темами [2, с. 91]. Відповідно до нашого аналізу, СІТ хештег належить до форсовано стислих 
текстів і володіє низкою відповідних характерних особливостей: 1) має урізану інформаційну структуру; 2) максимально 
короткий за обсягом; 3) будується з порушення норм літературної мови; 4) укладається з використанням засобів стиснення 
тексту та конденсації інформації.

Хештег не лише визначає зміст повідомлення, але й направляє читача на інші джерела в світовій мережі, пов’язані з його 
тематикою. Наприклад, у повідомленні в соцмережі Facebook на сторінці «телеканал СТБ» від 28.11.2018 хештеги #СТБ та 
#Кріпосна переведуть реципієнта на сторінки, присвячені каналу СТБ та серіалу «Кріпосна», який наразі знімається: «Вже 
навесні ви закохаєтеся в нову костюмовану драму на Телеканалі #СТБ Творці вражаючої драми #Кріпосна намагалися 
передати дух суспільства тих часів, не забувши про дворянські інтриги. Безсумнівно, всіх здивують повороти подій у 
серіалі. До останнього ніхто не буде впевнений: хто друг, а хто ворог» (Facebook, сторінка «телеканал СТБ», 28.11.2018, 
збережено оригінальний виклад). За нашими спостереженнями, хештег може виступати як окремий СІТ, а може бути заді-
яним у іншому тексті.
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Значущою з точки зору структури виступає така риса, як розчленованість стислого Інтернет-тексту. Використовуючи 
термін Л. П. Столярової та Н. В. Рождественської «розчленований дискурс» [7], ми уналежнюємо певні Інтернет-повідо-
млення саме до цього виду текстів. Особливістю подачі новин в «павутині» є їх «покроковий характер». Першим кроком 
є атрактивний заголовок, що вводиться в більшості випадків словами типу «Він здивував усіх!» «Терміново!» «Сенсація!» 
тощо. Наступним кроком є початок тексту, який може перериватися посередині речення. Далі можливі різні розширен-
ня текстів: 1) перехід вперед на кілька кроків за допомогою представленого списку; 2) повернення назад; 3) послідовне 
продовження (оптимальний варіант); 4) рух по колу та інші варіанти. Негативною особливістю розчленованих текстів є 
те, що часто очікування користувача є обдуреними, тому що наступні кроки не надають інформації, обіцяної в перших 
кроках [6]. Проілюструємо це спостереження таким яскравим прикладом: «Жінка помітила, що посеред дороги сидить 
дитина. Під’їхавши ближче, вона дала по газам!» (ukrmedia.com, 15.08.2018, збережено оригінальний виклад). Із цього 
стислого повідомлення можна уявити, що жінка вирішила наїхати на дитину, але це не так. Після переходу на наступну 
сторінку, читаємо таке: «Жінка з Північної Кароліни їхала вночі по безлюдній дорозі, коли побачила дитину, що сидить на 
дорозі. Це було жахливо! Підкоряючись природному бажанню допомогти, жінка-водій зупинила свою машину, інформує 
Ukr.Media. Але відразу після того, як вона зупинилася, до автомобіля кинулися дві фігури в темному одязі, маючи намір 
відкрити двері. Дитина на дорозі виявилася всього лише лялькою, з допомогою якої шахраї грабували добросердих автомо-
білістів» (ukrmedia.com, 15.08.2018). Як бачимо, СІТ містить інформацію, протилежну заголовкові за змістом, а заголовок 
увів реципієнта в оману. 

Ще в одному прикладі стислий характер тексту передусім виявляється на семантичному рівні, коли слово «це» є семан-
тично невизначеним: «У Парижі чоловіків змусили робити це просто на вулиці заради порятунку природи». Семантично 
недостатній заголовок розгортається в ліді в такий спосіб: «Нові екологічні, але нічим не приховані від поглядів перехожих 
пісуари з’явилися на вулицях Парижа, викликавши обурення місцевих жителів» (znaj.ua, 16.08.2018). Такий прийом часто 
використовують у заголовках, надаючи їм певної таємничості та розпалюючи інтерес реципієнта інформації, як наприклад, 
у цьому заголовку: «Вся Україна аплодує стоячи! Сьогодні Трамп заявив на весь світ «Я не дозволю Путіну «ЦЕ» зробити!» 
(Facebook, сторінка «BBCcNN-новини України сьогодні», 01.12.2018). Лише прочитавши весь текст, на який читач перейде 
за посиланням, він зрозуміє, що мається на увазі під словом «ЦЕ», – бажання В. Путіна підпорядкувати Україну. Тобто, за 
допомогою слова з прихованою семантикою «це» скорочується обсяг заголовка, підвищується інтрига та відбувається мані-
пулювання споживачем замість інформування його. 

Розчленованість дискурсу яскраво виявляє себе в соціальних мережах. За приклад можемо навести подачу інформації 
в Pinterest – соцмережі, яка дозволяє користувачам поміщати інформаційні повідомлення у вигляді піна (анг. pin – кнопка) 
– зображення з текстом, що відповідає певній тематиці, – за термінологією Pinterest, на «дошці», до якої він віртуально 
прикріплюється. Ця мережа слугує платформою для поширення інформації багатьом українським ЗМІ (таким, як «Голос 
України», «День», «Gazeta.ua», «Укрінформ», «Українське право», «Свіжі новини», «Високий замок» тощо). Пін представ-
ляє собою зображення, що супроводжується СІТ, завдання якого – розтлумачити тему повідомлення в кількох словах або 
фразах. Клікаючи на піні, користувач переходить на сайт, де вміщене оригінальне повідомлення. Розчленованість дискурсу 
виявляє себе в покроковій подачі інформації: спочатку користувач бачить на дошці, наприклад, такий пін із розірваним 
реченням: «У Скадовську проходить Чемпіонат України з...». Клікаючи на ньому, він переходить на ширший формат піна, 
який представляє СІТ: «У Скадовську проходить Чемпіонат України з гирьового спорту ФГСП та Чемпіонат України з 
жонглювання гирями» Скадовські новини» та дає змогу користувачеві за допомогою управління інтерфейсом або перейти на 
сайт із повним текстом (у нашому випадку це сайт skadnews.in.ua з заміткою від 02.12.2018), або здійснити певні маніпулю-
вання: поділитися з іншими інформацією, додати коментар або власне фото.

Інформаційні технології сприяли ширшому втіленню мультимодальності в СІТ порівняно з друкованими ЗМІ. Зо-
браження, звучання і слово в мультимодальному тексті не протиставлені, але й не ідентичні одне одному. Між вербальною 
та образотворчою частинами встановлюються різні кореляції. У зв’язку з цим О. Є. Анісімова говорить про відношення 
взаємодоповнення і взаємозалежності: «У першому випадку зображення зрозуміле без слів і може існувати самостійно. 
Вербальний коментар описує зображення, дублюючи його інформацію. У другому випадку зображення залежить від вер-
бального коментаря, який визначає його інтерпретацію. Без коментаря значення зображення неясне і може бути неправдиво 
представлене» [1, с. 12].

Відповідно до нашого дослідження, найпоширенішими засобами мультимодальності в СІТ є використання фото, ма-
люнків, інфографіки, відео та звукових записів. Сучасний мас-медійний читач прагне швидше сприйняти інформацію і не 
любить довгих текстів. 

За нашими спостереженнями, в Інтернет-дискурсі тексти ЗМІ набувають властивостей, які зумовлені каналом передачі 
та новітніми технологіями. Перенесення медіатексту в мережевий простір автоматично включає його в процес комунікації 
між автором та користувачем (коментарі читачів), у результаті чого поруч із текстом формуються комунікативні підпро-
стори, тобто інтернет-текст є інтерактивним. Саме в інтерактивності полягає передусім унікальність Інтернету: фактично 
кожен користувач глобальної мережі в будь-якій точці земної кулі може стати учасником опосередкованого комп’ютером або 
мобільним телефоном Інтернет-дискурсу (виняток – веб-сторінки і сайти з обмеженим доступом) [8, c. 9]. На нашу думку, 
простір Інтернет став тим середовищем, де перетинаються офіційне й неофіційне, загальне й особистісне. Офіційні сайти 
та сторінки ЗМІ в соцмережах, наповнення яких здійснюють спеціальні юридично зареєстровані організації, включають 
для читачів сервіс коментування: висловлювання власного бачення висвітлюваних проблем, доповнення інформації своїми 
спостереженнями та фактами. Дописи читачів стають предметом подальших дискусій, тобто, виступають у ролі особистих 
меседжів для широкого загалу.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок. Як засвідчило наше дослідження, мас-медійний 
стислий текст українськомовного сегменту Інтернету володіє низкою властивостей, спільних для всіх видів таких текстів, 
але можливості інформаційних технологій додали йому певних специфічних рис: гіпертекстуальності, розчленованості, 
мультимодальності, інтерактивності. Основною причиною поширення СІТ у мережі є їхня прагматична привабливість, ви-
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ражена коротким обсягом та високої щільності конденсацією інформації. Безумовно, СІТ являє собою мало вивчену пробле-
му, подальше дослідження якої може проводитися в різних напрямах: соціолінгвістичному, лексичному, морфологічному, 
синтаксичному, психологічному тощо.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ ГЕРОЇВ РОЛЬОВОЇ ЛІРИКИ

У статті досліджено художній феномен рольової лірики. Проаналізовано проблематику теоретичних пошуків літературоз-
навців у дослідженні специфіки субʼєктної організації лірики. Охарактеризовано спектр субʼєктів поетичного мовлення рольової 
лірики. 

Зроблено спробу типологізації рольових типів вираження авторської свідомості в українській ліриці ХІХ – ХХ ст. Проаналізо-
вано різновиди власне рольового типу героя – персоналізований та персоніфікований, а також формально-рольового типу та його 
субʼєктних форм – героя-маски та героя-емблеми.

Розглянуто питання, повʼязані із прийомами композиційного та мовленнєвого оформлення поетичного рольового тексту. 
Окреслено концептуально-змістовні його ракурси, які виявляють себе на рівні вираження ідейно-тематичних концептів твору.

Ключові слова: рольова лірика, автопсихологічна лірика, рольовий герой, персоналізований тип героя, персоніфікований тип 
героя, герой-маска, герой-емблема.
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CLASSIFICATION OF ROLE LYRICS HEROES TYPES

The article investigates the artistic phenomenon of role lyrics. The problems of theoretical searches in literary critics concerning the 
lyrics subject organization specifics are analyzed. It also characterizes the spectrum of poetic speech subjects in role lyrics.

An attempt is made to typologize the role types of author’s consciousness expression in the Ukrainian lyrics of the nineteenth and 
twentieth centuries. The article analyzes the varieties of the hero’s actual role-type character (personalized and personified) as well as the 
formally-role type and its subjective forms (the hero-mask and the hero-emblem).

The article also considers the problems related to the methods of poetic role in text composition and speech writing. It outlines 
conceptually-substantive aspects which reveal themselves at the level of expression of the ideological and thematic concepts of the work. 
Unlike, of course, to a certain extent, the phenomenon of role-playing lyrics is rather complicated and, to a certain extent, has not yet been 
elaborated by modern literary criticism, in particular, by numerous divergences in which researchers attempt to determine its fundamental 
semantic signs. The problem of establishing clear conceptual boundaries between the defining lines of the typological models of the lyrical 
work subject sphere construction can hardly be resolved. In general, the analysis of the specifics of the lyrical work subject organization 
suggests that the boundaries between the emancipated researchers in the subjective forms when expressing the author’s consciousness are 
sufficiently conditional and open to various types of artistic interaction, subjective syncretism which ultimately enables the phenomenon of 
lyrical polyphony.

Key words: role lyrics, autopsychological lyrics, role-playing hero, personalized type of hero, personalized hero type, hero-mask, hero-
emblem.

Постановка проблеми. З другої половини ХХ ст. особливу увагу дослідників привертає проблема субʼєктної організації 
лірики і, відповідно, форм її художньої типологізації. Актуальності ця проблема набула у звʼязку як із загальним усклад-
ненням в поезії ХІХ і особливо ХХ ст. форм вираження авторської свідомості, так і з утвердженням у її масиві так званої 
рольової лірики, протиставленої ліриці автопсихологічній. До рольової лірики відноситимемо поетичні тексти, побудовані у 
формі цілісного мовленнєвого висловлювання, організованого від особи, що дистанційована від автора і не може бути із ним 
ототожнена з огляду на декларований у творі біографічний, соціально-історичний або гендерний статус субʼєкта мовлення, 
а також репрезентоване ним коло морально-етичних, ідеологічних, естетичних, екзистенційних цінностей та уявлень.

Феномен рольової лірики, на відміну, звичайно до певної міри, від лірики автопсихологічної, є достатньо складним і у 
належному обсязі ще не опрацьованим сучасним літературознавтвом, про що, зокрема, свідчать й численні розбіжності в 
теоретичних рецепціях, у яких дослідники намагаються визначити її основоположні семантичні ознаки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання специфіки субʼєктної організації лірики потрапляють у поле зору 
літературознавців лише у ХХ ст., між тим, як субʼєктна проблематика, на думку С. Бройтмана, у сучасному літературоз-
навстві розглядається як «основна для розуміння самої «ідеї лірики» [3, с. 527]. Проблематика теоретичних пошуків, яка 
стосується дослідження питань специфіки субʼєктної організації лірики і, зокрема, лірики рольової, репрезентована літера-
турознавчими розвідками В. Виноградова, М. Бахтіна, Б. Кормана, С. Бройтмана, М. Ткачука, І. Шацького, В. Назарця та ін.

Метою нашої статті є узагальнення та систематизація проблематики теоретичних пошуків літературознавців у дослі-
дженні специфіки субʼєктної організації лірики й, зокрема, класифікації типів героїв рольової лірики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема класифікації типів рольових героїв ліричних творів є особливою 
актуальною, оскільки на сьогоднішній день у працях, присвячених цьому художньому феномену, не лише відсутні спроби 
розробки подібної типології, а й не вироблені чіткі критерії, які б дозволили це зробити. Ігнорування літературознавцями 
даної проблеми пояснюється насамперед тим, що у більшості випадків у відповідних дослідженнях мова йде не стільки про 
загальні аспекти функціонування рольової лірики, скільки про її розгляд у контексті творчості окремих поетів, що, звичай-
но, не спонукає літературознавців до широких теоретичних узагальнень і побудови типологій, які б виходили за межі тих 
конкретних завдань, які вони перед собою ставлять. Водночас, навіть у фрагментарних спробах систематизації рольових 
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амплуа, які використовує у своїй творчості той або той поет, спостерігається загальна тенденція до їхньої типологізації за 
ознакою тематичної ідентифікації, тобто належності обʼєктивованої у поетичному тексті особи до певної сфери життєвої 
реальності: соціально-професійної, громадсько-політичної, мистецької тощо. Тематичний ракурс типології рольових героїв 
є найбільш оптимальним, водночас, на нашу думку, він повинен враховувати не лише специфіку субʼєктного вияву пред-
ставленої у поетичному тексті рольової особи, а й характер та форми співвіднесення її свідомості із власне авторською, 
іншими словами – ступінь та художню мотивацію її дистанційованості від авторської свідомості. З огляду на це, вважаємо 
за доцільне виокремлення двох основних типів рольового героя поетичних творів – власне рольового (з його тематичними 
різновидами) та формально-рольового (з різними формами вияву його субʼєктної свідомості).

Власне рольовий тип та його різновиди. Власне рольовий тип – це представлений у творі герой, ступінь предметної 
обʼєктивації якого засвідчує його категоричну (принаймні, зовні декларовану) нетотожність із особою автора, мотивовану 
їхньою біографічною, соціально-професійною, екзистенційною тощо несумісністю. Герой цього типу є своєрідним анало-
гом персонажа епічних творів. Він повністю дистанційований від автора і виокремлюється у поетичному тексті як цілком 
самостійний субʼєкт мовлення і вияву певної світоглядної позиції. В рольових поетичних текстах цей тип героя виступає у 
двох різновидах, які можна назвати персоналізованим та персоніфікованим. До персоналізованого відноситься такий тип 
власне рольового героя, у якому відтворено образ уявної людської особи (кола осіб) або надлюдської істоти. Персоніфіко-
ваний тип власне рольового героя відтворює природний, технічний тощо образ, через який зімітовано поведінку та власти-
вості людської істоти.

Персоналізований тип. Внутрішні різновиди персоналізованого типу власне рольового героя доцільно виокремлювати 
за ознакою його належності до різних сфер людської життєдіяльності:

– Соціально-психологічна сфера. Герої, що належать до соціально-психологічної сфери людської життєдіяльності, це, 
як правило, особи, змальовані у контексті тих або тих аспектів приватного життя та професійної діяльності людини. Аспект 
приватного життя, наприклад, демонструє рольовий герой поезії В. Неборака «Лист Торвіка Боракне, львівського старого 
пердуна, до панни Целіни, варшавської порнозірки, написаний напередодні її двадцятидвохліття»:

Целіно!.. Пардон, дорога Целіно!
Сьогодні усе ще лютий, сьогодні
я бачив Твою сестру, з безодні
небесної сипав сніг, постійно
я щось теревенив про різні речі,
коли ми розходилися, до речі,
виник Твій світлий образ в контексті
Твоїх уродин, усіх благ і щасть
я тобі набажав – сестра передасть.
/.../
І нині, і завтра, і завжди – навіки!
Життя відкриває шлюзи! Дві двійки –
погані оцінки, та добрий вік!..
Цілую тебе в животик і в бік.
P.S. Хай трапиться Тобі чоловік [4, с. 186–187].
Рольовий ракурс професійної діяльності людини може бути представлений поезією М. Йогансена «Робочий», субʼєктно 

оформленою у вигляді розповіді робітника про обставини своєї праці.
– Громадсько-політична сфера. Герої громадсько-політичної сфери є особами, належними до певного суспільного 

прошарку, що мотивує їхній світогляд і напрям діяльності: П. Грабовський «Пісня кайданників» (монолог увʼязнених), Б. 
Грінченко «Маніфест» (від імені російського царя), Леся Українка «Народ пророкові!», П. Карманський «До поета» (від 
можновладця), І. Багряний «Марш каторжан» (від імені репресованих радянською владою), Є. Фомін «Листи Ніколо Сако» 
(листування із в’язниці засудженого на смерть Ніколо Сакко – північноамериканського робітника- анархіста), О. Ірванець 
«Відкритий лист до прем’єр-міністра Канади Браяна Малруні та генерал-губернатора Романа Гнатишина від трудящих кол-
госпу «Шлях Ілліча» (закреслено) «Шлях Ільковича» (від імені селян).

– Культурно-історична сфера. Герої культурно-історичної сфери репрезентують коло осіб історичного та культурного 
минулого країни, які зробили значний внесок у її розбудову: Б. Лепкий «В Тарасові роковини», М. Рильський «Сафо до Аф-
родіти», В. Базилевський «Листування Гая Валерія Катулла Веронського», Л. Кисельов «З листа Джонатана Яреми Свіфта», 
Т. Мельничук «Лист О. Кобилянській», О. Сенатович «Лист Лесі Українки до Сефаника», Р. Лубківський «Юрій Липа перед 
обличчям смерті», І. Драч «Марко Черемшина» та ін.

– Міфологічна сфера. Герої міфологічної сфери – це надлюдські, фантастичні істоти, які, зазвичай, належать до пев-
ного міфологічного пантеону: Х. Алчевська «Пісня німфи», С. Твердохліб «Ікарів плач», Б. Кравців «Відьма», В. Малишко 
«Царівна-жаба», О. Зуєвський «Пісня гномів», В. Вовк «Лицарі Граля» та ін.

Персоніфікований тип. Внутрішніми різновидами персоніфікованого типу власне рольового героя є істоти тваринного 
світу, рослини, природні обʼєкти та явища, технічні вироби, механізми, абстраговані поняття, різноманітні предмети люд-
ського ужитку. Б. Корман вважав, що в основу поетичних текстів із подібним героєм покладено «стародавній засіб уособлен-
ня природи, метафоричного осмислення та перетворення дійсності: традиційний образ поетичного мовлення реалізовано 
так, що він перетворюється на елемент ліричного сюжету» [7, с. 181].

Прикладами рольового монологу героя персоніфікованого типу є поезії Х. Алчевської «Пісня лілії», А. Малишка «Я 
волошка, споконвік волошка...», І. Муратова «Качиний монолог», Л. Забашти «Монолог монумента», Р. Лубківського «Це я, 
колодязь...», А. Тарана «Я тихе дерево, чим завинило я...»:

Я – тихе дерево, чим завинило я
тобі, такий високий хмарочосе,
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що зразу відрубав моє гілля,
обрізав з ним мої плакучі коси?
Я – тихе дерево, чим завинило я... [10, с. 196].
Формально-рольовий тип та його субʼєктні форми. Формально-рольовий тип героя представлений у поетичних тво-

рах героєм, субʼєктний потенціал якого чітко не відокремлений від вираження власне авторської свідомості. Відтак, фор-
мально-рольовий тип героя виступає як специфічна синкретична субʼєктна форма, яка поєднує майже не дистанційовані 
форми субʼєктного вияву автора і його (у даному разі) псевдо- або квазі-рольового героя. Основою такого синкретизму є те, 
що субʼєкт мовлення цього рольового типу є носієм світогляду, який фактично є ідентичним чи, принаймні, дуже близьким 
авторському. В межах даного рольового ракурсу логічно виділити два типи героїв: героя-маску і героя-емблему.

Герой-маска. Герой-маска – це формально-рольовий субʼєкт поетичного мовлення, типологічно співвіднесений із та-
кою субʼєктною формою вираження авторської свідомості, як ліричний герой. Типологічна «маскова» співвіднесеність ро-
льової і ліричної іпостасі субʼєктного вияву авторської свідомості практично ще не досліджена у сучасному літературоз-
навстві, проте чимало науковців констатують її наявності: «В літературознавстві поняття «маска», як правило, повʼязане з 
вивченням настанови на «зміну особи» в сфері субʼєктної організації літературно-мистецьких творів (мова насамперед про 
ліричну поезію). Словесно-художній «дериват маски» (якщо скористатися виразом М. Бахтіна) можна розуміти по-різному. 
Нерідко «маску» співвідносять з явищами рольової лірики, тому дослідники, які зближують «маску» з ліричним героєм, 
знаходяться в пошуку термінологічних еквівалентів. /... / «Маска» є феноменом субʼєктної організації ліричного твору, фор-
мою, яка обʼєднує властивості ліричного і «рольового» героїв» [1, с. 5–6].

А. Боровська у цьому контексті виокремлює поетичні тексти, «субʼєктний центр яких утворює форма авторської сві-
домості, умовно позначена як лірична маска. Прийом «маски» використовується в тих творах, де дистанція між героєм і 
ліричним «я» досить хитка: ліричний субʼєкт «одягає різні маски – інших героїв, тварин, висловлюючи при цьому коло спо-
ріднених настроїв і переживань, тоді як рольового персонажа замкнуто в межах сюжетної і жанрової схеми. Таким чином, 
лірична маска є висловом «чужого», але родинного ліричній, свідомості» [2, с. 107]. В. Чаркін зауважує, що «якщо головним 
образом вірша стає герой-маска, то відбувається злиття «я » автора і голосу персонажа, від імені якого відбувається ліричне 
зізнання. На рівні стилістики тексту автор і герой також не розділяються. Свідомість героя рольової лірики, навпаки, має 
яскраво виражену стилістичну забарвленість, як правило, не має аналогів в автопсихологічной ліриці автора» [11, с. 300].

Отже, герой-маска – це, фактично, перехідна субʼєктна форма, яка поєднує ознаки і рольової, і автопсихологічної лірики.
Герой-емблема. Останній – узагальнений тип рольового героя, на відміну від власне маскового, може бути означений як 

емблематичний. Героями-емблемами рольової лірики виступають так звані вічні образи світової літератури (Дон Кіхот, Дон 
Жуан, Гамлет, Отелло, Фауст та ін.) або такі, що типологічно можуть бути з ними співвіднесені (певні узагальнені соціальні 
типи, повʼязані із професійною діяльністю людини, її громадською позицією, родинним статусом тощо). 

Для виокремлення маскового героя емблематичного типу, з одного боку, є цілком певні логічні підстави, оскільки повто-
рюваність тієї або тієї літературної маски у творчості багатьох поетів – факт беззаперечний. З іншого боку, субʼєктний ста-
тус рольового амплуа героя цього типу є доволі проблематичним, оскільки світоглядна позиція, означена у його особі, може 
бути як наближена до авторської, точніше субʼєктно модифікована ним з певною художньою метою, так і цілком дистанці-
йована від неї у тому випадку, коли цей герой обʼєктивований у творі у межах загальноуживаної стандартизованої моделі, 
стереотипність якої деформується художньою стратегією обраного автором у даному разі (творі) субʼєктного ракурсу. Так, 
образ Ярославни, з огляду на кількість звернень до нього з боку українських митців, цілком може бути співвіднесений з пер-
сонажем емблематичного типу. Субʼєктна модель цього образу – стандартизована сюжетно-ситуативним кліше – «плачем 
Ярославни», у межах якого вона, як правило, відтворюється. Структурну основу «плачу Ярославни» складає її, просякнуте 
журбою, звернення до коханого чоловіка, князя Ігоря, який не повертається із військового походу: «Де ти, князю?.. Де ти, 
милий?» (Л. Первомайський «Плач Ярославни» [8, с. 118]); «Де ти, князю? Де ти? Озовись!» (С. Гординський «Ярославна» 
[6, с. 203]); «де ти мій ладо?» (В. Вовк «Ярославна» [9, с. 127]). Водночас, субʼєктний ракурс персонажа (княгині Ярос-
лавни) у всіх цих трьох творах є дещо відмінним. У поезії Л. Первомайського він посилений змалюванням (зі слів героїні) 
розгорнутої апокаліптичної картини загибелі руських воїнів:

Крешуть гострі харалуги
Іскри по Дунаю.
Де ти, князю?
(Тільки поле устеляють вої).
Де ти, милий?
(Тільки вітер з далі степової).
Чути коней хрип
І стогін
Тиші неживої.
Бачу – князь упав мій долі.
Русичі при полі
Полягли,
Побиті й голі... [8, с. 118].
С. Гординський поглиблює та деталізує ракурс відтворення психологічного стану героїні:
Де ти, князю? Де ти? Озовись!
В мене серце сповнене журбою,
Може, в полі впав ти серед бою
І в крові поранений лежиш?
/.../
Прилелій мені мого ти лада,
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Він – уся життя мого розрада
Серед горя, самоти і сліз! [6, с. 203].
У поезії В. Вовк, навпаки, монолог Ярославни – це стислий, концентрований вияв зловісних передчуттів, які княгиня 

намагається прочитати у «книзі природи»:
не знаю як прочитати
залізний степовий запах
скигління чайки
багрець неба
ось айва бʼє поклін землі
дрижить струна? тятива?
де ти
мій ладо?
акафист гуде від каплиці
жертву приносять на капищі
Сонцю Вітру Дніпрові
молюся [9, с. 127].
В усіх трьох творах, водночас, загалом збережена стандартизована модель «прочитання» образу Ярославни, що під-

тверджує належність цього персонажа до типу емблематичного героя. В зовсім іншому субʼєктному ракурсі героїня постає 
у поезії М. Вінграновського «Плач Ярославни», адресованій (за допомогою епіграфу твору) Іванові Драчу:

Життя нема. І смерть – моя оселя.
І я не я. Це дух мій кружеля.
Там, де твоя кружлялася Земля,
Де людство твоє гралося, – пустеля!
/.../
Нема, Іваночку! Нема й моїх вітрів,
Де я зигзичила за князем, за тобою.
Дніпро згорів, і голос мій згорів,
Кружляюся над пусткою німою...
Я плачу: людство, де ти? Земле, де ти?
Іваночку, нема тобі планети...
Іваночку...Іваночку! Мовчу...
На грудях космосу я плачу і лечу... [5, с. 66].
Образ княгині Ярославни у поезії М. Вінграновського набуває ознак місткого символу, перетворюючись на «плач за 

людством», якому загрожує потенційне знищення у ядерній війні, тоді як субʼєктний ракурс зображення героїні, транс-
формуючи стандартизовану модель, переводить її із із емблематичної в маскову площину. Образ Ярославни у даному разі 
– маска субʼєкта поетичного мовлення, особа якого безсумнівно може бути співвіднесена із виявом світоглядної позиції 
самого автора.

Висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку. Проблему встановлен-
ня чітких понятійних меж між окреслюваними в тих або тих типологічних моделях побудови субʼєктної сфери ліричного 
твору й на сьогоднішній день навряд чи можна вважати вирішеною остаточно. Загалом, аналіз специфіки субʼєктної орга-
нізації ліричного твору свідчить про те, що межі між виокремлюваними дослідниками субʼєктними формами вираження 
авторської рольової свідомості є достатньо умовними і відкритими для різних типів художньої взаємодії, субʼєктного син-
кретизму, який, зрештою, і уможливлює феномен ліричного багатоголосся.
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ВІД ВАРІАНТІВ ПИСЕМНОЇ МОВИ ДО ЛІТЕРАТУРНОГО СТАНДАРТУ:  
І. С. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У статті розглянуто теоретичні та практичні питання співвідношення писемної літературної мови й літературного стан-
дарту. Простежено конкретні історичні умови, що мали вплив на формування літературної мови як важливого засобу само-
ствердження української нації. Проаналізовано внесок І.С. Нечуя-Левицького у розв’язання окремих питань розвитку української 
літературної мови та її варіантності. Зроблено висновок про те, що письменник своєю художньою мовною практикою утвер-
джував естетичний канон української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Ключові слова: писемна літературна мова, літературний стандарт, історія української літературної мови, мовна дискусія, 
пуризм, художня мовна практика І.С. Нечуя-Левицького. 
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FROM VARIANTS OF WRITTEN LITERARY LANGUAGE TO THE LITERATURE STANDARD:  
I. NECHUY-LEVYTSKY ABOUT THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN LANGUAGE

The article deals with theoretical and practical questions of the ratio between written literary language and literary standard. The 
specific historical conditions that influenced on the formation of the Ukrainian literary language as an important factor in the development 
of national culture and means of self-affirmation of the nation are traced. Facts about linguistic discussions that were appeared at the end 
of the nineteenth and early twentieth centuries because of the existence of the East-Ukrainian and Western Ukrainian literary traditions at 
that time are examined.

On the basis of investigations of I. Nechuy-Levytsky’s “The Contemporary Written Language in Ukraine” and “Curve Mirror of the 
Ukrainian Language”, that became the most noticeable phenomena in the discussion of 1906-1913, the writer’s contribution in solving cer-
tain issues linked to the Ukrainian language development and its variability is described. The Nechuy-Levytsky’s attention to the advocacy 
of a single Ukrainian literary language with the East-Ukrainian, Middle Dnieper dialectal basis and spelling of Kulishivka is confirmed.

It is emphasized that the I. Nechuy-Levytsky’s views on the problem of forming a unified Ukrainian literary language in connection with 
dialectal sources as the basis of the literary language turned out to be promising; his codification activity was generally positive: most of 
the writer’s proposals (almost two thirds) were implemented in modern literary language.

It is concluded that the writer established the aesthetic canon of the Ukrainian literary language at the end of the 19th and the beginning 
of the 20th century through his linguistic and cultural activities and artistic creativity.

Keywords: written literary language, literary standard, history of the Ukrainian literary language, linguistic discussion, purism, artistic 
language practice of I. Nechuy-Levytsky.

Постановка наукової проблеми. Писемна літературна мова з її усталеними нормами є необхідним знаряддям розвитку 
освіти, науки, важливою ознакою творення цілісної національної культури. Сукупність конкретних історичних умов – еко-
номічних, політичних, світоглядних – визначає потребу національної спільноти в єдиній літературній мові, яка об’єднує 
суспільство й забезпечує інтелектуальний розвиток нації. Початок формування такої нової української літературної мови 
пов’язують з кінцем XVIII ст. Важливо зауважити, що до новітньої писемно-літературної практики використовують як рів-
нозначні два поняття «літературна мова» і «літературний стандарт».

У масовій свідомості літературну мову і мову художньої літератури часто не розрізняють. Певною мірою це виправдано 
особливістю початкового періоду історії нової української літературної мови. Коли ж у літературній мові усталюються різні 
функціональні стилі, змінюються акценти формування літературної норми, пор.: «літературна мова в своїй релевантній 
ознаці – наявності усталеної норми – прагне до стандартизації, уодноманітнення, збереження традицій», а «мова художньої 
літератури виявляє виразну тенденцію до індивідуалізації висловлення, до пошуку таких засобів мовної виразності, які б 
асоціювалися з індивідуальною мовотворчістю, з мовним новаторством, з характерними ознаками творчої мовної особис-
тості» [1, с. 8]. У мовній особистості письменника найвиразніше виявляється самобутній характер національного самопіз-
нання й прагнення інтегрувати мовно-естетичні цінності своєї культури в загальнолюдську культуру. 

Аналіз останніх досліджень. На диференціації понять літературна мова та мова художньої літератури особливо 
наголошують дослідники сучасної літературної мови. Так, Г. М. Сюта пише про типологічний та історичний підхід до 
окреслення цих номінацій відповідних наукових феноменів. За типом виконуваних у конкретному суспільстві соціально-
комунікативних функцій літературна мова і мова художньої літератури відрізняються, проте в історії формування й розвитку 
літературного різновиду національної мови їхні функції можуть збігатися [12, с. 13].

В історії багатьох національних мов початковий період формування літературної мови означений розвитком саме худож-
нього стилю, виробленням його естетичного канону (В. В. Виноградов, Р. О. Будагов, Г. О. Винокур, В. М. Русанівський,  
М. М. Пилинський, С. Я. Єрмоленко, О. Г. Муромцева), а «художні тексти визнаються одним із важливих критеріїв станов-
лення літературної норми», «засобом формування мовно-естетичних смаків та інтелектуально-культурного досвіду соціуму 
й окремих мовних особистостей», «духовним кодом нації» (С. Я. Єрмоленко, В. С. Калашник, Л. О. Пустовіт, Л. І. Мацько, 
А. К. Мойсієнко, Н. М. Сологуб, О. О. Маленко, Г. М. Сюта) [2, с. 3; 12, с. 15-16].
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Зафіксовані в словниках, граматиках, довідниках мовні форми стають зразками нормованої і кодифікованої літературної 
мови. Вона історично змінна, але, функціонуючи в освіті, науці, культурі впродовж тривалого часу, консолідує суспільство, 
забезпечує цілісність і тяглість національної культури.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Процеси нормування й кодифі-
кації української літературної мови відбувалися в складних геополітичних умовах, коли український етнос був територіаль-
но поділений між Російською та Австро-Угорською імперіями (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), коли існували заборо-
ни ввозити до підросійської України книжки українською мовою, тобто штучно були створені екстралінгвальні ситуації для 
витворення писемних варіантів писемно-літературної української мови – східноукраїнського і західноукраїнського. Вони 
мали відповідні регіональні норми. Східноукраїнська писемно-літературна практика зазнавала впливу не лише територіаль-
них діалектів, а й російської літературної мови, а на західноукраїнський варіант впливали також місцеві діалекти й польська 
та німецька мови. Такі умови не сприяли мовній єдності нації, формуванню єдиної літературно-писемної практики.

У 1891–1892 рр. виникає мовна дискусія «про шляхи творення єдиної літературної мови, про місце в ній локальних еле-
ментів, зокрема галицьких запозичених та новоутворених слів» [6, с. 198]. Ініціатором та учасником цієї дискусії виступив 
Б. Д. Грінченко, який у своїй статті «Галицькі вірші» (1891) критично оцінював мову західноукраїнських поетів, а вживання 
місцевих, запозичених та створених на галицькому ґрунті нових слів вважав явищем небажаним для розвитку української 
літературної мови. 

І. Я. Франко теж не стояв осторонь тієї мовної дискусії, яка розгорілася в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. у зв’язку з існу-
ванням на той час двох варіантів (за науковою термінологією радянського часу – мовно-літературних практик) літературної 
мови. У статті «Говоримо на вовка – скажімо і за вовка» (1891) письменник охарактеризував загальну картину мовних від-
мінностей на західноукраїнських територіях і закликав використати їх «на пожиток цілості» [17, с. 175], вказав на історичні 
причини виникнення двох варіантів літературної мови, висловив думку про потребу єдиної української літературної мови 
для усієї України, заявивши, що поки спільної літературної мови не існує, а «змагання до її витворення почалось тільки не-
давно» [17, с. 175]. Пізніше, уже на початку ХХ ст., в статті «Літературна мова і діалекти» (1907) І. Я. Франко досить чітко 
заявив, що український народ повинен мати одну літературну мову. Основу такої мови бачив письменник у певному типі 
мови, що виробився у творах І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. Нечуя-Левицького, 
бо «та мова на величезному просторі від Харкова до Кам’янця-Подільського виявила таку одностайність, такий брак різкі-
ших відмін, який вповні відповідав українському національному типові [..]» [18, с. 206]. 

Обговорення дискусійних питань, пов’язаних з розвитком української літературної мови тривало також у 1907–1909 та 
1912–1913 рр. У цей час з аналізом мови, правописної практики наукових видань та преси виступив І.С. Нечуй-Левицький. 
На сторінках журналу «Україна» він опублікував велику статтю «Сьогочасна часописна мова на Україні» (1907), яка тоді 
вийшла окремим виданням, а 1912 р. надрукував брошуру «Криве дзеркало української мови». У цих великих розвідках, 
які стали найпомітнішим явищем у дискусії 1906-1913 рр., письменник обстоював єдину українську літературну мову зі 
східноукраїнською, середньонаддніпрянською діалектною основою та правописом кулішівкою. Піклуючись про чистоту 
української літературної мови, він гостро виступав проти поширення галицьких елементів в українській літературній мові 
та правопису желехівки в підросійській Україні. І. С. Нечуй-Левицький наголошував на потребі вивчати народну, тобто се-
лянську мову, підкреслював її роль як невичерпного джерела збагачення літературної мови, радив молодим письменникам 
«в стосунках до виправки мови завжди обертаться до тих вчителів, до котрих оберталось і старше покоління українських 
письменників: до селян, поки що одних професорів української чистої мови [..]» [16, с. 109]. 

Аналізуючи теоретичні засади розвитку української літературної мови, що їх відстоював І. С. Нечуй-Левицький, до-
слідники пишуть про мовний пуризм письменника, про те, що він виявляв прихильність до рідних говірок Надросся, тобто 
орієнтував розвиток літературної норми на вузькодіалектну основу. Така тенденція спричиняла обмеження словника укра-
їнської літературної мови, поповнення його запозиченими лексемами [11, с. 411]. Наводячи списки слів і виразів, які, з по-
гляду автора, були галичанізмами, письменник не сприймав поширення у писемно-літературній практиці форм і слів, що на 
той час вже належали до загальноукраїнського лексикону [3, с. 41; 5, с. 66]. 

Не схвалював І. С. Нечуй-Левицький, очевидно, і можливої переорієнтації літературної мови, норми якої склалися на 
основі творчості «старих письменників» (Т. Шевченка, Марка Вовчка та інших), на південно-західну діалектну базу, на 
дещо відмінні канони книжної мови [7, с. 160]. Він розумів значення усталеної писемно-літературної практики, «пріори-
тетними вважав критерії народності та загальнозрозумілості (принцип «ясноти») авторитетних письменників» [11, с. 411]. 

І. С. Нечуй-Левицький критично оцінював мову тогочасних періодичних видань, на функціонуванні якої позначалися 
різні тенденції у використанні правопису, різне бачення єдиної літературної мови, а також постійні цензурні утиски щодо 
українськомовних видань. Пор.: «Лиха пригода для українського письменства в його мові розпочалася в останні два роки 
од галицьких журналів, заведених в Києві [..], щоб завести одну загальну книжну мову для Галичини й України, ще й за-
гальний правопис. [..] ми бачимо недобрі добутки, бачимо усю шкоду, якої накоїли усі ці видання для української мови й 
загалом для українського письменства» [16, с. 339–340]. У зв’язку з цим письменник виявляв пильну увагу щодо доречності 
редагування поданих ним до друку творів; він вважав, що кожен «автор має право контролювати власні тексти і [..] їхній 
правопис» [13, с. 67], тому відстоював «своє» слововживання та «протестував проти виправлення мови його творів [..]» [5, 
с. 66]. Коли ж письменник висловив невдоволення тим, що його оповідання «Гастролі» надрукували в альманасі «З потоку 
життя» не за його правописом, М. М. Коцюбинському як упорядникові цього видання довелося вибачатися перед автором: 
«Бо, хоч, звісно, альманах [«З потоку життя». – Л. М.] – не філологічний збірник, в якому можна друкувати статті ріжними 
правописами та видавати щось перісто (а кожний автор пише у нас по-своєму [..]), але я ніколи не зважив би ся знехтувати 
волю такого відомого, заслуженого перед Україною і любимого письменника, як Ви» [14, с. 54]. 

Мовно-художня практика І. С. Нечуя-Левицького справила значний вплив на становлення літературної норми україн-
ської мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. [8]. Його практичні настанови щодо кодифікації мовної норми виявилися перспектив-
ними: більшість пропозицій письменника (майже дві третини) реалізовані в сучасній літературній мові [11, с.411]. Цінність 
думок письменника полягала ще й у тому, що «він привертав увагу всієї інтелігенції до питань об’єднання східноукраїн-
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ського і західноукраїнського варіантів літературної мови. Умів І. С. Нечуй-Левицький слухати й інших; про це свідчить його 
мовна практика, зокрема зразки художніх творів, в яких гармонійно поєднувалась жива народна мова й інтелектуальне, 
інтелігентне мислення митця» [4, с. 36]. 

Орієнтуючись переважно на фонетичну й граматичну основу середньонаддніпрянського говору, генетичного ядра пів-
денно-східного наріччя, І. С. Нечуй-Левицький послуговувався також орфоепічними, лексичними, граматичними та право-
писними варіантами української мови, про що йдеться у дослідженні Г. В. Пашковської [9]. 

Діалектну основу мови творів І. С. Нечуя-Левицького досліджував І. Г. Матвіяс. У праці «Варіанти української літера-
турної мови» автор наголошує на тому, що в мові прози письменника знаходить своє відбиття східноукраїнський варіант 
літературної мови з чітко вираженими рисами середньонаддніпрянського говору. Крім виявлення діалектної основи мови 
І. С. Нечуя-Левицького увагу дослідника привертає функціональне навантаження діалектизмів у творах письменника. У 
зв’язку з цим І. Г. Матвіяс зауважує: «…середньонаддніпрянські діалектизми в мові творів І. С. Нечуя-Левицького…вжиті в 
стилістично нейтральному плані і спеціальної образно-емоційної функції не виконують» [5, с. 64]. 

На основі аналізу рукописів повістей письменника, його листів й листівок, а також лінгвогеографічних даних та записів 
носіїв говірки с. Стеблів Є. М. Пилипенко простежує співвідношення мовної практики І. С. Нечуя-Левицького з питомим 
діалектним оточенням. Дослідник наголошує на нерозривному зв’язку мови художніх творів І. С. Нечуя-Левицького, його 
епістолярної спадщини із народнорозмовним джерелом – середньонаддніпрянським говором загалом і рідною говіркою зо-
крема [10]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, розглядаючи проблему формування єдиної української лі-
тературної мови у зв’язку з її різними діалектними джерелами та функціонуванням варіантів писемно-літературної україн-
ської мови в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. закономірно звертаємося до мовно-культурної діяльності й художньої 
творчості І. С. Нечуя-Левицького, який був активним учасником мовних дискусій, висловлював теоретичні міркування про 
засади творення писемної літературної мови й своєю художньою мовною практикою засвідчував, по-перше, часово марко-
ваний вплив художнього стилю на українську літературну мову кінця ХІХ – початку ХХ ст.; по-друге, динаміку стильової 
диференціації мовних одиниць залежно від їх уживаності в різних діалектах української мови.

Перспективу нашого дослідження вбачаємо в поглибленому вивченні мовної спадщини І. С. Нечуя-Левицького в контек-
сті оцінки мови творів письменника як джерела формування нормативного словника української літературної мови.
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ПАРАМЕТРИ ЧАСТИНОМОВНОГО ПЕРЕХОДУ ДІЄСЛОВА  
В ІМЕННИКВ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Частини мови становлять єдину систему з лексико-граматичних класів слів. Незважаючи на це, у мові наявні лексеми, які 
за певних умов можуть переходити з однієї частини мови в іншу. У сучасній англійській літературній мові таких перехідних 
процесів спостерігаємо багато. У статті проаналізовано перехід дієслова у категорію іменника, визначено основні підходи до 
витлумачення віддієслівного іменникового переходу, представлено структурні, граматичні, семантичні та валентні параметри 
віддієслівних синтаксичних та морфологічних транспозитів. Авторами з’ясовано специфіку переходу дієслова в іменник, ієрархі-
зовано ступені цього переходу.

Ключові слова: частиномовний перехід, конверсія, транспозиція, дієслово, іменник.
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THE PARAMETERS OF «PARTS OF SPEECH» TRANSITION  
FROM A VERB TO A NOUN IN THE ENGLISH LANGUAGE

«Parts of speech» constitute an unified system of lexical-grammatical classes of words. Despite it, the language has words, that under 
certain conditions, can move from one part of speech to another. There are many such transitional processes in the modern English lan-
guage. The researches present several terms to name the presented phenomenon, among which: «transposition», «conversion», «transfor-
mation», «transition», «transitivity», «derivation», «substitution», etc. The authors of the article analyze the transition of the verb into the 
category of a noun, define the main approaches to the interpretation of the verbal noun transition, and present the structural, grammatical, 
semantic and valency parameters of verbal syntactic and morphological means of transposition. The specifics of the verb-to-noun transition 
is highlighted, and the degrees of this transition are presented. It is noted that an important factor of transitions between English parts of 
speech is the analytical structure of the language. Thus, one word is used in different positions of «parts of speech», and therefore has differ-
ent syntactic functions. Due to this phenomenon, the characteristic feature of the English language is morphological freedom. The transition 
between the verb and the noun is widely represented in the English language. According to analyzed scientific researches, the authors point 
that most linguists admit that the brightest example of the results of transitions between parts of speech in the English language is words with 
a simple morphological structure. The article presents 3 degrees of transition of the verb into a noun: syntactic, morphological, semantic. 
It is concluded that transpositions (conversions) between parts of speech make the lexical level of the English language fluent, rich and 
morphologically free. 

Key words: «parts of speech», «transition between parts of speech», conversion, transposition, verb, noun, degrees of transition.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. 
Актуальність досліджень лексичного рівня мовної системи зумовлюється тим, що будь-яка мова яксоціальне явище пере-
буває разом із суспільством у постійному розвитку. Лексика – найбільш сприйнятлива, змінна й динамічна підсистема мови, 
яка безпосередньо реагує на те, що відбувається у суспільстві, адже в ній відображаються наші уявлення про різноманітні 
явища позамовної дійсності.Однією з рушійних сил поповнення лексичного словникаанглійської мови на сучасному етапі її 
розвитку є частиномовні переходи, які передбачають зміну лексичного значення та граматичних властивостей слова.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор.У сучасній лінгвістиці відомо багато термінів на тлумачення різнопланового явища переходів у системі частин мови: 
«транспозиція», «конверсія», «трансформація», «перехід», «перехідність», «граматична омонімія», «деривація», «синкре-
тизм», «субституція» тощо. 

Авторами праць про частиномовні переходи А. Джура, В. Карабан, О. Кубрякова, В. Ожогана, І. Арнольд, Л.  Бархударов, 
В. Бузаров, В. Бурлакова, Н. Волкова, Ю. Жлуктенко, І. Зикова, Є. Кубрякова, О. Мєшков, В. Нікішина, А. Смирницький,  
П. Соболєва, Є.Сошальська, Є. Турапіна та інші.Концепції вчених різняться акцентуванням морфологічної, синтаксичної та 
семантичної сутності явища, а також повнотою дослідження.

На сучасному етапі проблемою переходу однієї частини мови в іншу займаються такі вчені: О. Безпояско, К. Городен-
ська [6], В. Русанівський, І. Вихованець [5], І. Мельник[7]. 

Слід зазначити, що на цей час явище частиномовних переходів в іменникв цілому та параметри переходу дієслова в 
іменник зокрема недостатньо вивчено і не стало об’єктом ретельного дослідження мовознавців.

Найт Н. Ф., Бляшевська А. В. Параметри частиномовного переходу дієслова в імен-
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Формулювання цілей статті, постановка завдань. Частиномовний перехід – багатогранне явище у сучасній лінгвіс-
тиці та потребує детального аналізу. Метою дослідженняє створення цілісної кваліфікаційної моделі параметрів переходу 
дієслова в іменник в сучасній англійській мові.

Поставлена мета зумовила потребу розв’язати такі завдання:
1) визначити основні підходи до витлумачення віддієслівного іменниковогопереходу;
2) проаналізувати переходи різних частиномовних класів у категорію іменника;
3) визначити структурні, граматичні, семантичні та валентні параметри віддієслівних синтаксичних та морфологічних 

транспозитів;
4) з’ясувати специфіку переходу дієслова в іменник, ієрархізувати ступені цього переходу.
Для досягнення поставленої мети й розв’язання накреслених завдань використовуватимемо кілька методів, основний із-

поміж яких описовий – для інвентаризації та систематизації віддієслівного переходу в іменник. Залучено структурний метод, ме-
тоди моделювання та кількісних підрахунків, а також методики дистрибутивного, трансформаційного та компонентного аналізів.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґунтуванням отриманих наукових результатів. У сучасній 
англійській лінгвістичній науці на позначення явищ частиномовних переходів вживають кілька термінів.

Термін конверсія (conversion) уперше вжив відомий дослідник англійської мови Д. Лі у своїй книзі «Functional Change 
in Early English» у 1891 p. [3, с.4]. Науковець зазначив, що конверсія (від лат. сonversio – зміна, перетворення) – засіб слово-
творення, при якому нове слово утворюється без зміни основної форми нового слова і без застосування словотвірних засо-
бів (одиниць). У словнику лінгвістичних термінів О. Ахманової знаходимо таке визначення терміну конверсії: «Конверсія 
– утворення нового слова шляхом переведення однієї основи в іншу парадигму словозміни, творення дієслова від основи 
іменника» [9, с. 202].

Дослідник сучасної української мовознавчої науки І. Вихованець [5] послуговується терміном «транспозиція» та ви-
окремлює п’ять її видів, продемонстрованих на рисунку 1. 

Рис. 1. Види конверсійних явищ за належністю похідного слова до певної частини мови

Варто зазначити, що важливим чинником функціонування частиномовних переходів в англійській мові є її аналітичний 
лад. Таким чином, одне слово вживається в якості різних частин мови, а отже, має різну синтаксичну функцію. Завдяки 
цьому явищу характерною рисою англійської мови є морфологічна свобода. Цю думку підтверджують слова мовознавця 
Т. Рубанця, який зазначає: «Корінь, основа і граматична форма слова можуть співпадати за формою (звучання і писання) і 
тільки внутрішні показники, наприклад артикль, допомагає визначити значення і функцію слів в реченні»[8, c.287].

Дослідження параметрів частиномовних переходів в англійській мові засвідчують існування різнихпідходів до явища, а 
саме: морфологічного, морфолого-синтаксичного, морфолого-синтаксико-семантичного і функціонального.

Комбінований морфолого-синтaксичний спосіб словотвору включає як зміну пaрaдигми, так і зміну синтаксичної функ-
ції слова. Прибічники цього підходу влучно зазначають, що для конверсійних утворень притаманні не лише морфологічні, 
а й синтаксичні фактори:порядок слів, зміна значення, різні асоціації та співвідношення з рядами вже існуючих слів. І. Ар-
нольд говорить про це так: «Conversion is considered to be a morphological-syntactic word-building means, for it involves both a 
change of the paradigm and a change of the syntactic function of the word» [4, с. 103].

 Прихильники суто синтаксичного підходу (a purely syntactic approach) розглядають частиномовний перехід як функціо-
нальний зсув. Вони стверджують, що слова в сучасній англійській мові можуть одночасно виконувати функції різних частин 
мови. Цю думку вважаємо недостатньо обґрунтованою, адже такий підхід означає, що в англійській мові немає поділу на 
різні граматичні розряди слів (частини мови), адже одне слово не може одночасно відноситися до різних частин мови.

Проаналізувавши літературу, зазначимо, що більшість мовознавців найяскравішим прикладом результатів частиномов-
них переходів в англійській мові вважають широковживані слова з простою морфологічною структурою.

Найактивнішим та найпоширенішим в англійській мові є процес переходу іменника в дієслово та навпаки. Важливим 
є те, що вказане явище практично не має обмежень стосовно різних частин мови. Говорять лише про первинність однієї 
форми та вторинність іншої. Приклади цього явища демонтруємо у рисунку 2. 

Рис. 2. Приклади частиномовних переходів дієслова в іменник
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Український мовознавець І. Вихованець доцільно вказує, що будь-який частиномовний перехід – це триступеневий процес, 
який під впливом функціональних потреб може набувати синтаксичного, морфологічного і семантичного вираження [5].Саме 
тому віддієслівну субстантивацію доцільно аналізувати за трьома ступенями: синтаксичним, морфологічним, семантичним.

Як відомо, синтаксичний ступінь переходу частин мови є початковим і характеризується великою позиційною рухливіс-
тю слів, що спричиняє їхнє семантико-синтаксичне варіювання. Головною ознакою синтаксичної транспозиції (конверсії) є 
те, що слово виступає в синтаксичній позиції іншої частини мови, не змінюючи формальних морфологічних ознак вихідної 
частини мови.

Слово, яке функціонує з тим самим лексичним значенням, але в новій синтаксичній позиції, є синтаксичним дериватом. 
Синтаксична деривація зумовлює модифікацію категорійних одиниць вихідної частини мови і веде до зміни синтаксичної 
функції слова в межах того самого лексичного значення.

Синтаксичний ступінь віддієслівної субстантивації буває тоді, коли дієслівна особова форма виступає в позиції підмета 
або керованого другорядного члена речення: 

Please, wait for me [Зачекайте мене, будьте ласкаві] – We don’t like your «Wait for me» [Нам не подобається Ваше «за-
чекайте»]–We know your «Wait for me» [Ми знаємо Вашe «зачекайте»].

Дієслівна форма перемістилася у типову для іменника формально-синтаксичну позицію відповідно підмета і керованого 
другорядного члена речення, але не набула морфологічних змін у не типовій для неї синтаксичній позиції. Отже, тут маємо 
початковий ступінь віддієслівної субстантивації – синтаксичний. Цікавим є те, що характеризуючи віддієслівну синтаксич-
ну субстантиваціюукраїнської мови, І. Вихованець вказує на те, що у її граматичній структурі це явище є нехарактерним та 
має оказіональну, мовленнєву спрямованість [5, с. 116].

Частіший і регулярніший вияв порівняно з синтаксичним у англійській мові має віддієслівна морфологізована субстан-
тивація. Переміщення дієслова в позицію теми за актуального членування речення і формально-синтаксичну позицію під-
мета звичайно супроводжуване морфологізацією транспонованої синтаксичної форми. У зв’язку з цим у системі англійської 
мови наявна велика кількість віддієслівних іменників на позначення дії, процесу або стану. Вихідні дієслова й утворені в 
результаті віддієслівної морфологізованої субстантивації іменники мають тотожну лексичну семантику, але відрізняються 
частиномовними граматичними категоріями і формально-синтаксичними та семантико-синтаксичними функціями.

Перехід дієслів в іменники зрідка набуває повного (семантичного) вияву. Це відбувається тоді, коли морфологізований 
віддієслівний іменник вступає в нові асоціативні зв’язки, відповідно втрачаючи вихідну семантику дії, процесу або стану та 
набуваючи власне-іменникової семантики предметності. 

Типовим репрезентантом віддієслівної субстантивації, а також її різних ступенів може бути дієслово «сидіти» (to sit), 
що подано у рисунку 3. 

Рис. 3. Ступені віддієслівної субстантивації «to sit»

У статті «How to Change a Verbto a Noun» [Як перетворити дієслово на іменник] Diana Con Webber представляє методи 
створення іменників від дієслів, серед яких:

1) додавання суфіксів (Adding Suffixes);
2) упорядкування в реченні (Adjusting the Sentence);
3) уникнення поширених помилок (Avoiding Common Mistakes) [1].
Різновиди суфіксів, за допомогою яких утворюємо іменник від дієслова, детально подано у розвідці «How to use suffixes 

to create nouns from adjectives and verbs» [2]. Продемонструємо це у таблиці 1. 
Таблиця 1.

Суфікси, що сприяють віддієслівній транспозиції (конверсії) в іменник

Суфікс Дієслово Новоутворений 
іменник Приклад

-ance
(or-ence)

to appear appearance The appearance of a second singer improved the concert.
to resist resistance The home team put up a strong resistance against their opponents.

-ment

to appoint appointment I need to make an appointment with my doctor.
toassign assignment The final essay was a very big assignment.
tomerry merriment The children found a lot of merriment in the clown’s antics.
toreplace replacement Our replacement teacher was much better than the firstone.
toenjoy enjoyment Don’t let the rain affect your enjoyment of this walk. 
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-tion
(or -sion)

toinform information There is not enough in formation about foxes in our area.
todecide decision The committee will make a formal decision this Friday.

todescribe description The police have a good description of the thief.
tomultiply multiplication I like addition and subtraction but multiplication is difficult.

toadmit admission The criminal’s admission of guilt got him in trouble.

Інколи одне і те сааме дієслово з додаванням різних суфіксів утворює різні за значенням іменники. Демонструє цю рису 
англійської мови слово «admit»:

– admit – to confess – The criminal’ sadmission.
– admit – to give access –Admittance to the top floor is prohibited.
Наступний метод зміни дієслова на іменник «Упорядкування в реченні» демонcтруємо у рисунку 4. 

Рис. 4. Перехід дієслова в іменник за допомогою методу «Упорядкування в реченні»

Щодо третього методу «Уникнення поширених помилок» Diana Con Webber зазначає 3 способи правильного утворення 
іменника від дієслова:

1. Звернення до словника для подвійної перевірки суфіксів: «Consult a dictionary to double check your suffixes. If English 
is your second language, which suffix to use when converting verbs can get confusing. As there are no hard and fast rules when 
it comes to which suffix to use, don’t be embarrassed to consult a dictionary after changing a verb to a noun. It can never hurt to 
double check» [1].

2. Уникання результатів переходів (конверсій, транспозицій), які звучать як жаргон: «Avoid conversations that sound like 
jargon. Many people consider changing verbs to nouns a form of poor writing. This is because it often sounds jargon heavy. Terms 
used in business, computing, or sports can sound like meaningless jargon if you use the noun form over the verb form»[1].

3. Використання частиномовних переходів для передачі свого тону (мовленнєвого наміру) – менш емоційного 
об’єктивного ефекту: «Use conversions only if it better conveys your tone. Using nouns as verbs can be helpful if you’re trying 
to sound less emotional and more objective. If dealing with sensitive information, for example, it can be beneficial to sound a little 
technical. Be aware of when you’re using conversions and whether they convey the proper tone»[1].

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.Однією з рушійних сил 
словотворення англійської мови на сучасному етапі її розвитку є частиномовні переходи, які передбачають зміну лексич-
ного значення та граматичних властивостей слова.Сучасні лінгвістичні студії представляють кілька термінів на позначення 
представленого явища, серед яких: «транспозиція», «конверсія», «трансформація», «перехід», «перехідність», «граматична 
омонімія», «деривація», «синкретизм», «субституція» тощо. 

Явищечастиномовного переходу дієслова в іменник є широко представленим в англійській мові. У статті представлено 
3 ступені такого переходу: синтаксичний, морфологічний, семантичний. Це дало можливість визначити структурні, гра-
матичні, семантичні та валентні параметри віддієслівних синтаксичних та морфологічних транспозитів, а також з’ясувати 
специфіку переходу дієслова в іменник.

Таким чином, можна зробити висновок, що частиномовні транспозиції (конверсії) роблять лексичний рівень англійської 
мовигнучким, багатим, морфологічно вільним, аутворення граматичних омонімів (омоформ) сприяють збагаченню лексич-
ного запасу мови та є результатом частиномовних переходів.
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

У статті досліджено психолінгвістичні особливості рекламних текстів та мовні формули, що використовують рекламісти. 
Проаналізовано особливості політичної реклами на білбордах та в Інтернеті. Охарактеризовано політичну рекламу 2010 та 
2019 років, окреслено її загальні ознаки. Визначено риси антиреклами, виявлено особливий тип реклами – рекламу-звіт. З’ясовано 
функції алюзії в пропаганді та роль алегорії в антирекламі. Досліджено політичну іміджеву рекламу в президентській виборчій 
кампанії 2019 року. Виявлено основні меседжі останніх політичних рекламних кампаній та ефективні механізми психологічного 
впливу на виборця. Проаналізовано приклади прихованої реклами та політичну інтернет-рекламу з ознаками гри.
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PSYCHOLINGUISTIC FEATURES OF MODERN POLITICAL ADVERTISEMENT

The article analyzes the psycholinguistic features of advertising texts, language formulas used by advertisers and the influence of advertising 
on the consciousness of a person. The negative influence of propaganda on the emotional sphere of a consumer and types of suggestion are de-
scribed. The psycho-emotional orientation of advertising and the influence of the researched results in the Kyiv International Institute of Sociology 
on the features of the political advertising in 2019 are revealed. The peculiarities of the political advertising on billboards and on the Internet are 
analyzed. The political advertising in 2010 and 2019 are characterized, their general features are outlined. The features of the Ukrainian political 
space are determined. The features of anti-advertising are determined, a special types of advertising are revealed: ads-report and anonymous 
ads (anti-advertising). The functions of an allusion in propaganda and the role of an allegory in anti-advertisement are revealed, they affect the 
voter’s subconscious. The political image advertising in the presidential election campaign of 2019 is explored, they are often aimed at irrational 
impact on a person. Image advertisement forms a new positive image of the candidate, starting with creative slogans and ending with a new look. 
The structure of modern political advertisement is determined: linguistic and visual features of advertising. There are analyzed the examples of a 
hidden advertisement and political internet advertising with the game features. “Jeans” (hidden advertisement) is often used in social networks. 
Advertising in social networks is one of the effective ways of self-presentation on personal pages and the possibility of using negative publicity. 
The main messages of recent political advertising campaigns and effective mechanisms of psychological influence on the voter are revealed. It is 
found out that one of the tools of influence on the community is the direct communication between a presidential candidate and a voter. Different 
mechanisms of influence on different age groups of the audience are revealed: the direct communication with older people an 

Key words: advertising, anti-advertising, image advertising, PR, allusion, allegory.d the Internet communication with younger people.

Останнім часом у статтях дослідників частіше можна прочитати про вплив реклами на свідомість особистості. Пере-
важають думки про те, що реклама агресивно втручається в наше життя й стає його невід’ємною частиною. Вона поступово 
проникає в усі сфери й несе більше негативу для споживачів. Виявляється, що сучасна реклама повинна привернути якомога 
більше уваги до товару, її єдине завдання – швидше й дорожче продати його, не зважаючи на якість. Цією проблемою пере-
ймається чимало науковців, зокрема, Н. Светлакова у книзі «Реклама, що нас убиває» акцентувала увагу на шкідливості 
привабливих рекламних текстів, тому що вони досить часто популяризують неякісний продукт [8, с.18].

На актуальність проблеми, що стосується стратегії створення реклами, вказує чимало сучасних досліджень. Як зазна-
чив О. Феофанов, «….реклама значною мірою визначає наш спосіб і стиль життя. Саме тому серйозний німецький журнал 
«Spiegel» ще декілька років тому визначив її як «п’яту владу» після влади ЗМІ, що вважається «четвертою»[9, с. 5]. 

Кортленд Бове у книзі «Сучасна реклама» простежує еволюцію реклами, її вплив на економіку, особливості створення 
рекламних текстів [2, с. 8]. Детально проаналізував агітаційні слогани й В. Ценьов у праці «Психологія реклами» [10].

У дослідженнях йдеться і про негативний вплив реклами на емоційну сферу споживача, адже реклама зумовлює стерео-
типізацію мислення, нав’язує готові моделі й стандарти поведінки. Вона навіює думку, що якщо придбати ту чи іншу річ, 
то людина стане щасливішою, привабливішою, успішнішою, і це сприятиме підвищенню її статусу. Основним критерієм 
оцінювання стає матеріальна спроможність людини, а не її особисті якості. Так формується система цінностей, орієнтована 
лише на споживання. Оскільки у повсякденному житті пересічні люди не можуть бути такими привабливими й успішними, 
як герої рекламних роликів, то перегляд «брендової» реклами призводить до виникнення у багатьох, особливо у молоді, 
комплексу меншовартості. Нав’язані уявлення часто провокують асоціальну поведінку молоді. 

Останнім часом вважається, що чи не найбільший вплив на аудиторію має політична реклама. Політична реклама впли-
ває на споживача на всіх рівнях: когнітивному – інформування; афективному – формування ставлення до рекламованого 
об’єкта, сугестивному – переконання, конативному – визначенні поведінки. Вона спрямована на те, щоб зрозуміло пояснити 
виборцю зміст програми, концепції, при цьому виділити найцікавіше, найважливіше. Мета політичних гасел – позиціонува-
ти партію з-поміж інших, визначити напрями розвитку країни.
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Політичну рекламу досліджували як зарубіжні, так і вітчизняні фахівці:  І. Антоненко, В. Байбачова,  Є. Єгоpова-
Гантман, О. Зернецька, В. Музикант, О. Ольшанський, Р. Ривз  та інші. Аналізували різні аспекти рекламних особливостей: 
роль та функції політичної реклами в системі державного управління [6] політична реклама та антиреклама [4] та ін.

Та як би активно дослідники не вивчали цю проблему, вона залишиться завжди актуальною, зважаючи на появу нових 
інструментів впливу на аудиторію.

Деякі науковці, даючи визначення політичної пропаганди, акцентували на психоемоційній спрямованості рекламних 
текстів на аудиторію [1].

Мета дослідження статті –  розкрити особливості сучасної політичної реклами та її види, визначити шляхи підвищен-
ня ефективності впливу на виборця. Завдання дослідження – у вивченні політичної реклами конкретного періоду – прези-
дентські вибори останніх років. 

Оскільки ефект від впливу реклами залежить від сили подразника, тривалості уваги, викликаного ним, то в політичній 
рекламі використовують такі прийоми: привертають увагу до популярності рекламованого, використовують переконливий 
текст і загадкові заголовки, виділяють окремі абзаци за допомогою світла й шрифту, послуговуються різними шрифтами, 
щоб звернути увагу на найбільш значимі слова. 

Насьогодні чимало іміджмейкерів багато працюють над тим, щоб створити позитивні образи сучасних політиків та їхніх пар-
тій і в такий спосіб вплинути на думку виборців. Активно формується цікава іміджева політична реклама саме перед виборами.

На білбордах, в Інтернеті, в сучасних ЗМІ пропонують покращення, зміни, удосконалення освітньої та медичної галу-
зей, обіцяють змінити країну, скасувати депутатську недоторканість. 

Якість політичної реклами визначається саме тим, чи повірить громадськість політикам, переглядаючи рекламу. Розро-
блено чимало спеціальних ефективних передвиборчих технологій проведення рекламних кампаній, які мають вплинути на 
вибір електорату. Іміджмейкери застосовують безліч стратегій для того, аби реклама була дієвою: акцентують на особистіс-
них позитивних характеристиках лідера; вчать політиків ефективної поведінки.

Український рекламний політичний простір особливий, оскільки саме в Україні розробляються стратегії протидії крем-
лівській пропаганді і діє відповідне законодавство, а деякі інформаційно-аналітичні установи та громадські організації до-
сліджують особливості російського впливу та шукають механізми їх нівелювання.

Наприкінці 2016 р. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування громадської думки щодо до-
віри до соціальних інституцій, а також ЗМІ і виявилось, що українці найбільше довіряють церкві, волонтерам та Збройним 
силам України [5]. Ці дослідження, звичайно, вплинули на особливості політичної рекламної кампанії 2019 року і вона дещо 
відрізняється від агітації 2010 року.

У президентських виборчих перегонах 2010 року було чимало кандидатів, які грали роль емпативного лідера: «Твоя 
думка важлива. Почую кожного». Звернення до виборців на «ти» одного з них дало можливість його електорату відчути себе 
ближче до кандидата, тому він видавався зрозуміліший, ближчий, доступніший.

Рекламна кампанія 2010 року ґрунтувалась на протиставленні «добро – зло», «він – вона», якщо вона працює, то «вони бала-
кають…», «вони зраджують…», «вони руйнують…», «вони обіцяють…». У Харкові відразу з’явилась антиреклама, що підкрес-
лила цю антитезу і перевела її в негативне русло: «Вони – кака, вона – цяця». Ідея протиставлення стала основою передвиборної 
кампанії іншого кандидата, який навіював думку про себе як про сильного лідера і акцентував увагу виборців на цій якості: 
«Сильний президент – сильна країна». У контексті знову ідея протиставлення: зараз країна слабка зі слабким Президентом, а 
саме Сергій Тігіпко має стати його антиподом. У гаслі двічі повторюється лексема «сильний(а)» для кращого запам’ятовування.

Основний меседж до виборців чинного президента 2010 року полягав у своєрідному детальному звіті (реклама-звіт): 
«Ющенко зробив» (звіт за період перебування на посаді) та «Ющенко зробить» (чергові обіцянки на другий термін). 

Оригінальною стала реклама загадкового кандидата, яка проголошувала, що «тільки він достойний бути президентом», 
«тільки йому можна довірити країну» та «нашу долю». Хто приховувався за цими червоно-жовтими плакатами, доводилось 
лише гадати, оскільки ні фото, ні імені на них не було. Загальні фрази на цих білбордах можна вважати антирекламою, адже 
без ідентифікації вони лише акцентують на пустослів’ї інших кандидатів та нівелюють значення традиційних слоганів. 

Для того, щоб реклама була ефективною, тобто впливала, свідомість споживачів має бути сприйнятливою до рекламних 
«пасток», як-от: газ удвічі дешевше; газ у чотири рази дешевше (реклама 2019 року). Такі гасла більше нагадують розпро-
даж у магазинах та спрямовані на ірраціональний вплив на людину.

Креативну рекламу з символами (алюзіями) досить часто використовують як антирекламу. Нею частіше послуговуються 
для того, щоб вказати на недоліки опонента. Вона завжди викликає ажіотаж і спрямована на дискредитацію іншого канди-
дата: дай останній шанс для бабусі; прибрати порох з нашої оселі. 

У світі гаслами-алюзіями послуговуються давно: ще в шістдесятих роках ХХ ст. в агітаційній рекламі почали використо-
вувати алегорію для того, аби вплинути на емоції реципієнта. Цей тип реклами особливо цікавий тим, що тут чи не найчас-
тіше використовується так званий «чорний піар», при чому на недоліки опонента вказують не безпосередньо, а через певні 
асоціації; зміст тексту стає зрозумілий через прочитання певних символів, алюзій. Такі тексти видаються привабливими для 
дослідників у плані декодування інформації в рекламних текстах та визначенні рівня її впливу на виборців.

Ще один відомий тип антиреклами – карикатури, але їх не використовують на білбордах, а більше в друкованих виданнях.
Політична реклама 2019 року дуже лаконічна: «Армія. Мова. Віра», «Новий курс України», «Робочі місця чи рабство 

МВФ?». Кожне слово, звісно, несе своє смислове навантаження, яке виборець має дешифрувати сам. 
Чинний президент начебто звітує про зроблене (як і попередній у 2010 році), бо обіцянки, очевидно, уже лише драту-

ватимуть споживача. Інші претенденти на пост президента у 2019 році не відмовляються від пропозицій, у яких переважно 
пропонується нове (бо ж старе не дієве): новий курс України; нова Конституція. Ефект обіцянок щось змінити має посилити 
оновлений образ претендентки на президентське крісло (нове обличчя, зачіска). Кандидат ніби намагається позбутись ста-
рого іміджу, можливо, неефективного та набридливого та створити новий, перспективний. Такі засоби використовують для 
створення іміджевої реклами, над якою працює чимало іміджмейкерів.

Новинкою у політичній кампанії претендентів на пост глави держави у 2019 році є реклама з риторичними запитаннями: 
«Робочі місця чи рабство МВФ?», «250 депутатів чи 450 дармоїдів?». Не зрозуміло, чи автор гасел щось обіцяє чи пропо-
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нує, а чи, можливо, критикує своїх опонентів. Таку рекламу можна вважати спробою встановити комунікативний зв’язок із 
виборцями, адже на будь-яке запитання захочеться відповісти (наприклад, переглянувши програму). Нестандартна реклама 
буде запам’ятовуватись, оскільки виділяється на фоні слоганів-обіцянок. 

Декотрі з рекламованих осіб пропонують лише одне гасло: чесних більше. Такий варіант слогану не інформативний, а 
існує, очевидно, лише задля «упізнаваності» рекламованого об’єкта. 

Одним із видів ефективної сучасної реклами є інтернет-реклама. Вона зорієнтована переважно на молодь. У сучасних 
рекламістів найбільші очікування пов’язані з новим поколінням, адже саме на його свідомість найлегше вплинути, тому що 
не потрібно ламати ніякі стереотипи. 

Реклама в Інтернеті (зокрема, в соціальних мережах) повинна вплинути на реципієнта на раціональному (розумовому) й 
на емоційному рівнях, використовуючи принцип, що має назву «збут через великі почуття (емоції)». Ідея принципу в тому, 
щоб раціональний зміст викликав потрібну емоційну реакцію. Це дуже складний прийом, та тільки він може забезпечити 
рекламодавцеві відчутну перевагу над іншими.

У телевізійній та інтернет-рекламі зазвичай використовують такі принципи сугестії: про во кування у глядача рекламним 
зверненням відчуття страху, радості; відчуття задоволення від самого рекламного звернення (його оформлення, змісту, спо-
собу подання). 

Ефективна інтернет-реклама має викликати позитивні асоціації і в її основі – привабливий образ, тому рекламні тексти 
насичені прикметниками: чесний, справедлива та ін. 

Декотрі кандидати президентську кампанію в Інтернеті перетворили на своєрідну онлайн-гру: долучайся до команди 
«Зе», «я – іду, ти зі мною?». Кампанія цієї особи зорієнтована на молодь, тому в рекламні слогани додаються просторіччя, 
як-от: «…як не крути…». 

Свій електорат мають і ті, які створюють «ляшкобуси», навідуються до пенсіонерів і оголошують себе народним пре-
зидентом. Близькість до народу пропагується через безпосереднє спілкування з виборцями. Їхні слогани прості і зрозумілі. 

В Інтернеті багато прихованої реклами («джинси»), це, наприклад, крилаті фрази політиків, вислови, опис діяльності. 
Кандидати намагаються збільшити рівень довіри до себе різними способами: анонсуючи зв’язок із представниками церкви, 
звітуючи про благодійну діяльність, організовуючи культурні заходи, вітаючи з нагоди знаменних подій. 

Більшість із політичних агітаційних акцій 2019 року, як не дивно, має зв’язок із результатами досліджень Київського 
інституту соціальних досліджень 2016 року (коли з’ясували, що виборці найбільше довіряють волонтерам та церкві): по-
літики пов’язують свою діяльність із релігійною та афішують зв’язок із волонтерами.

У соціальних мережах претенденти на президентське крісло мають великі можливості для самопрезентації: презентації 
себе як громадського та політичного діяча, успішного керівника. Створено чимало їх сторінок, як-от: «Юлія Тимошенко» 
(офіційна сторінка у «Facebook»), «Підтримаємо Юлію Тимошенко», «Юлія Тимошенко – наш президент», «Петро Поро-
шенко» (офіційна сторінка у «Facebook»), «Наш президент – Петро Порошенко», «Офіційне інтернет-представництво Пре-
зидента України», «Петро Порошенко – проукраїнський президент України». Для того, щоб переглянути дописи на деяких 
із цих сторінок, потрібно отримати дозвіл адміністратора, декотрі в вільному доступі. Інформація на цих інтернет-ресурсах 
– це переважно агітація або антиреклама. 

У рекламних зверненнях користуються й прийомами, що провокують у споживачів відчуття страху. Це буває тоді, коли 
треба застерегти людину від небезпечних дій: утрати власності, здоров’я тощо. Рекламісти «грають» також і на неусвідомле-
них страхах, пов’язаних із соціальними чи психологічними мотивами – загроза втрати свободи, рідних, друзів, становища в 
суспільстві, роботи тощо. Так працює і антиреклама: у 2019 році найбільшим страхом для українців виявилася проросійська 
позиція новообраного президента, тому опоненти у президентській кампанії звинувачують одне одного в незнанні держав-
ної мови, бізнесових інтересах у Росії, таємних домовленостях із російською владою.

Успішні та ефективні рекламні політичні тексти 2019 року складаються з елементів, що майже завжди використовуються 
в будь-якій рекламі: заголовок; (підзаголовок); основний текст; візуальне зображення; рекламне «гасло». Перші два елемен-
ти привертають увагу потенційного клієнта; в основному тексті подається інформація, що має бути корисною для глядача. 

Отже, з розширенням інформаційних і технічних можливостей телебачення, інтернет-технологій створення реклами пе-
ретворюється в окрему маркетингову галузь, науку, що передбачає вивчення психологічних, лінгвістичних способів впливу 
на людей. 

У рекламних політичних кампаніях 2010 та 2019 років було застосовано засоби пропаганди та антирекламу. Рекламна 
кампанія кожного з кандидатів спрямована на певний електорат (молодь, людей старшого віку), тому й реалізовано різні 
механізми впливу на певну аудиторію. 

У рекламі президентських виборів останніх років створено новий імідж окремих політиків та акцентовано на їх осо-
бистісних привабливих рисах. Виявлено символічну антирекламу, у якій за відповідними алегоріями можна ідентифікувати 
негативний образ конкурента. 
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ОЦІННІСТЬ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ ЯК СЕМАНТИЧНІ КАТЕГОРІЇ  
(НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ)

У статті розглянуто особливості вираження оцінки, а також способи її інтенсифікації у контексті німецькомовного 
діалогічного дискурсу. Оцінка, як один із різновидів прояву модальності, припускає різноманітні суб’єктивні втручання у ви-
словлення, включаючи не тільки відповідну його інтерпретацію, а й різну емоційну реакцію комунікантів на почуте. Емоції,  
як психічне явище, відображають у свідомості людини її емоційне ставлення до навколишнього світу. Емоційні процеси завжди 
представлені в семантиці оцінних слів, які використовуються комунікантами в різних ситуаціях спілкування для вербалізації оцін-
но-емоційного ставлення співрозмовників до почутого. Інтенсифікатори виступають одним із засобів актуалізації модальності, 
що обумовлена особливостями їхньої оцінної семантики.

Ключові слова: оцінка, емоційність, німецькомовний діалогічний дискурс, комунікант, інтенсивність.
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EVALUATION AND INTENSITY OF ITS EXPRESSION AS SEMANTIC CATEGORIES  
(AT THE EXAMPLE OF THE GERMAN DIALOGUE DISCOURSE)

The article deals with the peculiarities of the expression of the evaluation, as well as the ways of its intensification in the context of the 
German dialogical discourse. Assessment, as one of the varieties of the manifestation of modality, involves a variety of subjective interfer-
ence in the expression, including not only its corresponding interpretation, but also different emotional reaction of communicants on the 
heard. Estimated speech activity is an integral part of the process of interpersonal interaction, which is based on the expression of evaluative 
judgments by communicators in relation to everything around them. Emotions, as a psychic phenomenon, reflect in human consciousness 
its emotional attitude to the surrounding world. Emotional processes are always represented in the semantics of evaluative words used by 
communicants in different communication situations to verbalize the value-emotional relationship of the interlocutors to the heard.

The category of intensity has long been the subject of many linguistic explorations by well-known scholars, but still remains one of the 
most pressing debates on linguistics. The intensity of the expressions of the German dialogical discourse is realized with the help of lexical, 
word-building and morphological means. Intensifiers of evaluative expressions are used by communicators to emphasize or distinguish 
different shades of meaning in the context, as well as for communicative influence on the interlocutor. 

Key words: evaluation, emotionality, German dialogical discourse, communicant, intensity.

Постановка проблеми. Сучасний стан мовознавства вирізняється пріоритетними дослідженнями у галузі комуніка-
тивної лінгвістики, які базуються на вивченні мовленнєвої взаємодії. В останні десятиліття відчутна активізація наукових 
пошуків пов’язаних із дослідженням міжособистісної інтеракції. Однак незначна увага дослідників приділена вивченню 
оцінної мовленнєвої діяльності в контексті німецькомовного діалогічного дискурсу. 

Особливе місце в сучасному мовознавстві посідає проблема дослідження природи оцінки, її характеру й типів  
(О. М. Вольф, С. Г. Воркачьов, Г. Г. Кошель), а також мовних засобів її вираження (М. О. Арська, С. М. Іваненко,  
С. Ю. Ільїна, О. В. Петрочук, В. М. Телія, О. В. Яшенкова, S. Hunston). Об’єктом наукових пошуків сучасних лінгвістів були 
логіка оцінок (Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак, О. А. Івін), оцінна модальність (І. Ю. Капічнікова), оцінка в різних типах вислов-
лень (І. А. Бєляєва, Н. В. Вишивана, Т. А. Крисанова), що свідчить про безперечну актуальність вивчення дискурсивних 
особливостей процесу оцінювання (О. М. Вольф).

Мета статті – проаналізувати оцінність та інтенсивність її вираження як семантичні категорії (на прикладі німецько-
мовного діалогічного дискурсу). Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: виявити та описати 
оцінно марковані лексеми в структурі німецькомовного діалогічного дискурсу, визначити інтенсивність вираження оцінки 
в контексті. 

Оцінна мовленнєва діяльність – невід’ємна складова процесу міжособистісної взаємодії, яка ґрунтується на висловленні 
оцінних суджень комунікантами стосовно всього, що їх оточує. Комуніканти сприймають, класифікують та оцінюють пред-
мети й явища навколишньої дійсності в залежності від свого досвіду. Ця інтерпретація базується на віднесенні певного 
предмета чи явища до відповідної оцінної категорії [5, с. 18]. Відомим фактом є те, що оцінка скеровує оточення на особис-
тість, яка, у свою чергу, за її допомогою сприймає всі явища, говорить, діє та інтерпретує все, що відбувається. Саме тому 
визначення оцінки нерозривно пов’язане з комунікантом, бо тільки він здатний висловлювати оцінні судження до всього 
навколо. Оцінка – відношення суб’єкта до об’єкта номінації з обов’язково зазначеною характеристикою добре / погано. 

Категорія інтенсивності тривалий час постає предметом багатьох лінгвістичних розвідок відомих науковців [2; 3], 
однак і до сьогодні залишається однією з найактуальніших дискусійних проблем лінгвістики. Вона наділена такими за-
гальними ознаками, як характеристика дії, предметів і явищ. Інтенсивність наявна в семантичній структурі низки дієслів 
(büffeln – angestrengt lernen, ferkeln – sich unanständig benehmen, abkratzen – sterben), прикметників (wunderschön, blitzdumm, 
todtraurig, steintreu, stockblind, todunglücklich), іменників (das Mädchen → die Biene; die dumme Frau →die Kuh; der Mann → 
der Esel, der Schafsesel, der Lausekerl; die Bärenkälte, die Bärenhitze), прислівників (klotzig → sehr, ungeheuer) та фразеологіч-
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них одиницях (bei ihm ist es unterm Dach nicht ganz richtig – «бути несповна розуму»; von etw. soviel verstehen wie die Kuh vom 
Sonntag – «нічого не тямити в чомусь»). 

Сучасне визначення поняття інтенсивність ґрунтується на твердженні Ш. Баллі про те, що під цим терміном 
слід розуміти всі розбіжності щодо категорії кількості, розміру, цінності, сили тощо, не розрізняючи, чи йдеться  
про конкретний предмет, чи про абстрактні ідеї [1, с. 202]. У вужчому розумінні інтенсивності притаманна зміна ознаки або 
кількості у бік збільшення відносно нульової, нейтральної відмітки на понятійній шкалі градуальності. 

Базовою понятійною категорією при розгляді ступеня вияву ознаки слід уважати градуальність, що є семантичною 
категорією, сутність якої зводиться до відображення здатності якісної та кількісної риси розрізнятися за ступенем свого ви-
яву стосовно певної норми якості [3, с. 5]. Норма оцінної лексеми зазвичай представлена її архетиповим проявом ціннісної 
ознаки, що викликає у свідомості комунікантів асоціації, притаманні певним національно-культурним уявленням.

Інтенсивність у висловленнях німецькомовного діалогічного дискурсу реалізується за допомогою лексичних, слово-
твірних та морфологічних засобів. Інтенсифікатори оцінних висловлень уживаються комунікантами для підкреслення або 
виділення різних відтінків значень у контексті, а також задля комунікативного впливу на співрозмовника.

Лексичні засоби вербалізації оцінки, основними з яких виступають інтенсифікатори – експліцитні засоби підсилення 
(sehr, ganz, so, grenzenlos, richtig, völlig, wirklich, besonders, ja, zu, schier u.a.) та інтенсифікати [8, с. 159] – слова, що імп-
ліцитно містять сему інтенсивності (wunderbar, glänzend, fabelhaft u.a.). Лексеми із семою інтенсивності представлені в 
контексті німецькомовного діалогічного дискурсу частками, прикметниками, прислівниками та модальними словами, які 
надають оцінному висловленню емотивного забарвлення.

Частки, часто вживаючись у контексті, слугують для вираження емоційного підсилення оцінного висловлення й можуть 
бути представлені такими лексемами, як aber, besonders, durchaus, eben, ganz, gerade, geradezu, höchst, immer, noch, sehr, 
selbst, so, sogar, überaus, viel, weit, weitaus, ziemlich, zu, zumal [9, с. 481–484]. Розглянемо їх реалізацію в контексті, де частки, 
як інтенсифікатори оцінного висловлення, надають значенню особливого емотивного забарвлення: 

«Und jedesmal eine besonders gute Zigarre“ (Danella, TadR, 286). 
«Das“, sagte ich, „ist eine ganz tolle Idee!“ (Jaud, RU, 38). 
„Du bist verrückt“, sagte Milena. „Ich werde nicht dulden, dass sie zu jung heiratet. Nicht vor mindestens fünfundzwanzig, und 

das ist auch noch zu früh, wenn du mich fragst…“ (Danella, TadR, 71–72).
Комуніканти, висловлюючи емоційне ставлення до предмета чи свого партнера по комунікації, уживають «частки з 

модальним та емоційним значеннями» [10, с. 243]: nur, doch, etwa, mal, denn, aber, ja, gar, schon, nein. Так, частки ja та nein 
уживаються в протиставленні з модальними словами не у відповідях на поставлені раніше запитання, а для підсилення оцін-
ного висловлення в контексті діалогічного дискурсу. Наприклад: «Herr Federlein hat das ja fabelhaft gemacht!» (Becker, FS, 
161), де за допомогою частки, яка виражає емоційне ставлення комуніканта, підсилюється значення оцінного інтенсифіката. 

Інтенсифікатори та інтенсифікати можуть бути представлені в контексті німецькомовного діалогічного дискурсу й ін-
шими частинами мови: 

«Das ist gut – richtig gut», sagte er, überrascht und ehrlich. «Du kannst wirklich malen!“ (Raabe, KuK, 69).
„Aber das war nichts gegen Ferdinand Grau. Der war völlig verrückt geworden und ließ sie nicht aus den Augen“ (Remarque, 

DK, 121) 
Інтенсифікатори виконують у мовленні емотивну та експресивну функції та впливають цим самим на сприйняття адре-

сатом висловлень [4, с. 15], що пов’язані між собою значеннями. Для реалізації інтенсифікації важливим є не тільки зна-
чення вжитого інтенсифікатора, а й зміст поєднуваної з ним лексеми. Відібрані нами інтенсифікатори характеризуються 
високим ступенем інтенсивності у висловленнях і сприймаються як емоційні. 

На стику між лексичними та синтаксичними засобами інтенсифікації знаходяться фразеологізми – яскраві експресив-
ні засоби вираження оцінки. Під фразеологічною одиницею (далі – ФО) в сучасній німецькій мові розуміють сталі сло-
восполучення – лексико-граматичну єдність двох і більше нарізно оформлених компонентів, граматично організованих 
за моделлю словосполучення чи речення, які, маючи цілісне значення, характеризуються одинарним поєднанням компо-
нентів та повним або частковим семантичним перетворенням. Фразеологізми з оцінною конотацією характеризуються 
тим, що зміст денотативного аспекту в такому разі втрачає конкретність та звужується [7, с. 26]. Зазвичай лексичні оди-
ниці в таких ідіомах не лише виражають певне підсилення в контексті, а й наділені емотивним значенням задля кращого 
впливу на співрозмовника. Фразеологічні одиниці не створюються кожного разу в мовленні для опису певної ситуації,  
а закріплюються в мові та відтворюються як мовні одиниці. У контексті німецькомовного діалогічного дискурсу фразеологізми 
з оцінним значенням представлені як інтенсифікатори позитивно або негативно вираженої оцінки. Суб’єктом оцінки позитив-
но-емотивних фразеологічних одиниць є особа або група людей, які приписують цінність певному явищу дійсності. Об’єктом, 
відповідно, виступає сфера людської життєдіяльності. Наприклад: j-d hat Geld wie Heu = sehr reich sein (розм. у когось грошей  
хоч греблю гати; у когось грошей кури не клюють). Адресант, оцінюючи об’єкт, намагається показати своєму співрозмовни-
ку третю особу багатим покупцем, який зможе купити їхнє авто за будь-які гроші. Важливим тут є також місце (майстерня, 
де здійснюється продаж) та час (перед початком торгів), коли висловлюється така суб’єктивна оцінка. Задля більшого впливу  
на співрозмовника в контекст уводиться фразеологічна одиниця «Er musste Geld wie Heu haben» (Remarque, DK, 
74), яка повинна не тільки наштовхнути адресата на думку про те, що цьому покупцеві можна продати товар навіть  
за підвищену ціну, а й переконати в правильності прийняття такого рішення.

«War eine gute Frau», fuhr er fort, «eine Seele von Frau. Nie verlangte sie was. Zehn Jahre lang hat sie denselben 
Mantel getragen. Blusen und sowas schneiderte sie sich alles selbst…» (Remarque, DK, 145). Фразеологічна оди-
ниця eine Seele von einem Menschen sein (також eine gute Seele)= ein guter Mensch sein (розм. добра людина, до-
бра душа) вводиться адресантом у контекст з метою позитивного представлення своєї покійної дружини, а також,  
аби показати оточуючим себе як люблячого чоловіка. Фразеологізм із позитивною оцінною маркованістю eine Seele von Frau 
емоційно підсилює значення раніше вираженої оцінки eine gute Frau та виступає ключовим чинником упливу на комунікан-
та в контексті німецькомовного художнього діалогічного дискурсу. Адресант, оцінюючи в такий спосіб покійну, намагається 
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не тільки викликати жалість до себе, а й розраховує на підтримку адресата у вирішенні своїх проблем. Оцінка в такому 
контексті висловлюється з метою маніпулювання співрозмовником.

«Könnten Kippe vereinbaren. Wagen für Appel und Ei einsteigern und Profit teilen. Wozu den Leuten da unnötig Geld in den 
Hals schmeißen“ (Remarque, DK, 140). 

Фразеологізм für Appel und Ei / für einen Apfel und Ei = spottbillig, fast umsonst (розм. фам. «за безцінь, да-
ром») уживається комунікантом, коли той намагається виторгувати на аукціоні та якомога дешевше придбати  
у власника автомобіль. Значення згаданої фразеологічної одиниці für einen Apfel und Ei можна розцінювати як негативне (для 
того, хто хоче продати авто – продавця) і таке, що відповідає оцінці зі знаком «–», а також може бути й позитивним (для покуп-
ця, який економить при купівлі). Поза увагою не може залишитися місце дії, де висловлюється оцінка (аукціон), та ситуація  
(під час продажу автомобіля), в якій запропоновано фразеологізм. Сутність значення оцінного фразеологізму роз-
кривається в контексті, відображаючи мету іллокутивного впливу на співрозмовників, – задля заниження ціни товару  
та в подальшому придбанні його майже за безцінь. Оцінка в описаній ситуації виступає засобом впливу на комунікантів, 
примушує їх торгуватися, спонукає співрозмовників на прийняття рішень. Наведені приклади оцінних фразеологічних оди-
ниць свідчать про те, що оцінка виступає інтенсифікатором у контексті.

Дослідження взаємодії семи інтенсивності з іншими компонентами лексичного значення слова, визначення її місця в 
його структурі – досить суттєва ознака для розуміння механізмів інтенсифікації [8, с. 160]. Тут на значну увагу заслуговують 
оцінні інтенсифікати, суть яких представлена оцінною семою інтенсивності з імпліцитним значенням. Такі лексичні оди-
ниці представлені різними частинами мови й утворюються за допомогою словотвірних засобів. Зазвичай вони виражають 
підсилення шляхом додавання до основного слова певних префіксів (über-, super-) або утворюються поєднанням основи з 
іншою емоційно забарвленою лексичною одиницею. Залежно від ситуації спілкування та емоційного стану комунікантів 
експліцитні висловлення в контексті діалогічного дискурсу можуть використовуватися як свідомо, так і несвідомо [6, с. 
137]. У контексті німецькомовного діалогічного дискурсу оцінні інтенсифікати можуть бути представлені:

1. Іменниками: eine Luxusprinzessin (розкішна принцеса – дуже вродлива жінка) – оцінка виражена чоловіком стосовно 
дружини свого товариша.

«… Er hat mit Titine dort gewohnt. Mein liebes Kind, das ist eine Luxusprinzessin ersten Ranges, die hätte nicht in einer 
verwahrlosen Bude gewohnt…“ (Danella, TadR, 332).

Залежно від ситуації міжособистісного спілкування, контекст дискурсу може вирізнятися своєю емотивністю та ситу-
ативним словотворенням. Наприклад, оцінна лексема der Klassefilm (класний фільм) є вираженням ставлення комуніканта 
до об’єкта оцінки. 

«Brillant. Wird ein Klassefilm» (Danella, TadR, 182).
У всіх випадках спостерігаємо процес словоскладання, де один із компонентів klasse є більш емоційно забарвленим і 

виражає інтенсифікацію всього оцінного висловлення.
Поміж префіксів, що виражають підсилення, на особливу увагу заслуговую super- та über-, який, приєднуючись до імен-

ників та прикметників, наділяє їх яскраво вираженим позитивним оцінним значенням: der Superballonreifen, die Superbombe, 
superklug, das Übertalent тощо, не вносячи додаткових елементів значення в контекст [8, с. 164].

2. Підсилювальні прикметники з оцінною маркованістю: bildhübsch, bildschön, großartig, wunderschön, wundervoll, 
wunderfein, felsenfest, wildfremd і т.і, що утворилися поєднанням двох основ. Один із цих компонентів містить чіткіше виражене 
емотивно оцінне значення, яке при поєднанні двох основ вносить у семантику похідного слова певний ступінь інтенсифікації.  
У контексті вони найчастіше виступають інтенсифікатами: 

„Ein bildhübscher Bengel“(Danella, TadR, 342). 
Hier wimmelt es ununterbrochen vom bildschönen Frauenzimmer (Danella, TadR, 357). 
3. Оцінні прислівники з підсилювальним значенням toll, furchtbar, einzigartig, які виступають носіями суб’єктивної 

оцінки, що подається крізь призму індивідуального сприйняття, у результаті чого виникає «нав’язування» мовцем своєї 
думки, сприйняття й почуттів [4, с. 42]. 

У контексті німецькомовних діалогічних дискурсів часто зустрічаються прислівники, утворені шляхом додавання пре-
фікса zu- до основи (zuwenig) або основоскладанням (vielmehr): «Heinz hat Ihnen zuwenig gesagt!» (Becker, FS, 187). «Sie 
könne noch zuwenig, und wenn etwas passiere, sei Tobias als Beifahrer am meisten gefährdet» (Danella, TadR, 277). Zuwenig як 
оцінний прислівник виступає інтенсифікатором предиката, а vielmehr – інтенсифікатом. 

4. Морфологічні засоби вираження оцінки в контексті діалогічного дискурсу представлені також вищим і найвищим 
ступенями порівняння прикметників, які мають оцінну семантику, та субстантивованими прикметниками, утвореними від 
найвищого ступеня: 

„Alle Achtung! Das ist das Exklusivste, was es gibt“ (Remarque, DK, 155). 
„Der Turm ist das Schönste an dieser Berg“, sagte er (Sponsel, MiG, 90). Часто оцінні прикметники у вищому ступені по-

рівняння вживаються в словосполученнях із такими прислівниками, як noch або неозначеним займенником viel: «Du hast 
dich wirklich nicht geändert. Du bist noch pedantischer geworden“ (Remarque, DNvL, 67). 

„Es war schön bei dir. Viel schöner für mich, als du dir vielleicht denken kannst“ (Remarque, DK, 156). 
„Menschen sind ein viel schlimmeres Gift als Schnaps und Tabak, Liebling“ (Remarque, DK, 428). 
Саме цей спосіб інтенсифікації оцінного висловлення в контексті німецькомовного діалогічного дискурсу дозволяє ре-

гулярно виражати «чисту» модифікацію ознаки, не ускладнену ніякими додатковими смислами, і, разом із тим, передавати 
суб’єктивно-оцінне, експресивне значення [8, с. 164]. 

Висновки. У дібраних фрагментах німецькомовних діалогічних дискурсів спостерігаємо різного роду інтенсифікатори 
як із позитивною, так і негативною оцінкою, що є свідченням поєднання в мові означення хорошого і поганого. Однак праг-
матична мета вираження оцінки за допомогою засобів інтенсифікації полягає в тому, аби зробити висловлення діалогічного 
дискурсу переконливішим для партнера по комунікації, краще вплинути на співрозмовника заради досягнення перлокутив-
ного ефекту. Різні засоби та способи вираження ступеня інтенсивності ознаки в німецькомовному діалогічному дискурсі ви-
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ступають лексико-семантичними та прагматичними інтенсифікаторами оцінки. Інтенсифікатори й інтенсифікати сприяють 
також зміні емоційного стану комунікантів у ситуації безпосереднього спілкування.

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у вивченні оцінної мовленнєвої діяльності у різних типах дис-
курсів.

Література:
1. Балли Ш. Французская стилистика ; [пер. с франц. К. А. Долинина]. Москва: Изд-во иностранной литературы, 1961. 394 с.
2. Гамзюк М. В. Емотивність фразеологічної системи німецької мови (досвід дослідження в синхронії та діахронії): дис. … 

доктора філол. наук: 10.02.04. Київ, 2001. 420 с.
3. Гурко М. З. Категорія інтенсивності в сучасній німецькій фразеології (на матеріалі фразеологічних одиниць тематичної групи 

«інтелектуальні здібності людини»): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови».
Запоріжжя, 2006. 19 с.

4. Егоршина Е. Е. Прагмалингвистические особенности лексических усилителей в современном немецком языке: дис. … кан-
дидата филол. наук: 10.02.04. Ростов н/Д., 1997. 231 с.

5. Ємельянова Л. Л., Коляда В. П. Оценочный компонент значения в семантической структуре слова. Вісник Харківського на-
ціонального університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Харків: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
2005. № 667. С. 18–20.

6. Овсієнко Л. О. Експліцитно виражена оцінка в контексті німецькомовного діалогічного дискурсу. Мовознавчий вісник. Чер-
каси, 2015. Вип. 20. С. 136–140.

7. Петрочук О. В. Мелиоративный аспект семантики фразеологических единиц современного немецкого языка: дис. … канди-
дата филол. наук: 10.02.04. Харків, 2010. 201 с. 

8. Родионова С. Е. Семантика интенсивности и ее выражение в современном русском языке. Проблемы функциональной грам-
матики. Полевые структуры: [коллектив. моног. / oтв. ред. А. В. Бондарко] / Я. Э. Ахапкина, А. В. Бондарко, М. Д. Воейкова, М. 
Гиро-Вебер, Ю. А. Пупынин, С. Е. Родионова и др. Санкт-Петербург: Наука, 2005. С. 150–168.

9. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Lpz.: VEB Verlag Enzyklopädie, 1987. 737 S.
10. Schendels E. Deutsche Grammatik. Morphologie, Syntax, Text. Mосква: Высшая школа, 1982. 400 S. 

Список джерел ілюстративного матеріалу:
11. Becker, FS: Becker Rolf und Alexandra. Familie Schölermann. Düsseldorf: Bartelsmann Lesering, 1970. 240 S.
12. Danella, TadR: Danella U. Tanz auf dem Regenbogen. Münch.: Franz Schneekluth Verlag, 1974. 448 S.
13. Jaud, RU: Jaud T. Rest Urlaub / Tommy Jaud. – Das Zweitbuch. F. / M.: S. Fischer Verlag GmbH. 2. Auflage, 2007. 256 S.
14. Raabe, KuK: Raabe А. Kinder und Kegel / Alix Raabe. Münch.: Wilhelm Heyne Verlag, 2001. 224 S.
15. Remarque, DNvL: Remarque E. M. Die Nacht von Lissabon / [роман на нем. яз.] / Erich Maria Remarque. Москва: Менеджер, 

2002. 336 с.
16. Remarque, DK: Remarque E. M. Drei Kameraden / Erich Maria Remarque. Mосква: Verlag für fremdsprachige Literatur, 1960. 

453 s.
17. Sponsel, MiG: Sponsel H. Made in Germany: die dramatische Geschichte des Hauses Zeiss / Heinz Sponsel. Gütersloh:  

C. Bertelsmann Verlag, 1957. 336 s.



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 5(73), березень, 2019 р.

ISSN 2519-2558
РОЗДІЛ 2. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА ТА ПРАГМАТИКА

68

© Р. М. Падалка, О. В. Колган

УДК 821.161.2-31Федь.08:81›373.23 
Падалка Руслана Миколаївна,

кандидат філологічних наук, доцент,  
Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

Колган Олена Володимирівна,
кандидат філологічних наук, доцент,  

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
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Дослідження функціонально-стилістичних особливостей антропонімії в художньому тексті – одна з найважливіших проблем 
не лише сучасної української ономастики, а й один з аспектів вивчення авторського погляду в художньому тексті, де номінації 
персонажа виконують функції, що виходять за межі категоріального граматичного значення цих класів слів, а отже, беруть 
участь у формуванні смислового аспекту тексту. Ми простежимо основні віхи в історії вивчення антропоніміки в лінгвістиці; 
дослідимо етимологію деяких власних імен особових мови; розглянемо деякі значення власних імен, що постають як стилістичні 
й експресивні засоби в художній прозі; систематизуємо ономастичний матеріал твору А.Федя.
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AN ARTISTIC IMAGE OF A CHARACTER AS A FUNDAMENTAL CATEGORY OF LITERATURE 
STUDIES (ACCORDING TO THE NOVEL BY ANATOLY FED “ON THE WAY”)

The study of the functional and stylistic peculiarities of anthroponomy in a literary text is one of the most important problems not only 
in modern Ukrainian onomastics, but also one of the aspects of studying the author’s view in a literary text, where character nominations 
perform functions that go beyond the categorical grammatical meaning of these classes of words, and therefore, participate in the formation 
of the semantic aspect of the text. We will follow the major milestones in the history of the study of anthroponomy in linguistics, examine 
the etymology of some personal names, consider some of the meanings of names that stand as stylistic and expressive means in prose, and 
systematize onomastic material of the work by A. Fed.

Cultural studies scholars and fine art experts often analyze metaphors. In particular, they study metaphors in fiction. They regard 
metaphors as literary language phenomenon from the point of literary criticism and linguistics. They study etymological concept of metaphors 
and their connection to myths. It seems appropriate to consider the metaphor through the prism of cognitive linguistics. Cognitive theory is 
the study of mental information that is information stored in the mental lexicon in the brain that makes the basis of human consciousness. In 
modern linguistics there is a tendency to consider the word as a complex structure and a multi-layer complex.

The topicality of the research is substantiated by the increased interest in the study of anthroponomy in terms of language and culture 
communication. All proper names have meaning of objectivity, that is the part of their contents (denotation) is a kind of notification of the 
existence of an object (or the essence of what we envision as an object). The most proper names denote a class of objects, including one 
object stands out. Proper names, denoting an individual object, fix in their meaning a definite deal to call this object in a definite way.

Key words: anthroponomy, lexeme, subject group, surname, verbal image.

Актуальність дослідження. Одним із найпотужніших джерел українського постмодернізму є мова художнього твору. 
Антропоніми в художньому творі відіграють роль не лише певного визначника того чи того методу або жанру, а й часто є 
потужним характерологічним засобом. Українські прізвища досліджуваного регіону характеризуються різноманіттям і ба-
гатством словотвірних типів чи моделей. Багато промовистих імен трапляється в літературних доробках письменника-зем-
ляка Анатолія Федя. Запозичуючи імена з інших літературних творів, уводячи у власний твір вигадані антропоніми та імена 
реально наявних людей (у разі автобіографічного роману), іноді письменники так натякають на їхнє «первинне» значення, 
але подають їх у власній, «вторинній» інтерпретації. Попри те, що в дослідженні роману А.Федя ми спиралися на аналіз 
окремого, показового твору, а не низки творів, є підстави стверджувати, що в межах постмодерністського напрямку в романі 
співіснують два типи образів-персонажів: імітаційний (симулятивний) та креативний. 

В останні десятиліття вітчизняних учених цікавлять питання становлення регіональної антропонімії. Тільки введення в 
науковий обіг безлічі текстів різних територій нашої країни, що включають значну кількість особових імен та прізвищ, до-
поможе уявити реальну картину формування антропонімійної системи в цілому. Антропонімікон Слобожанщини пройшов 
довгий і складний шлях розвитку, проте лексеми, що стали прізвищами, функціонували в мові задовго до закріплення їх у 
ролі обов’язкових спадкових найменувань. Хто ж проживав на цій території, у чому причини міграційного руху на території 
Південної Слобожанщини? Так як прозоніми є частиною загальноукраїнського антропонімного атласу, то нам видаються ці-

Падалка Р. М., Колган О. В. Художній образ-персонаж як фундаментальна категорія 
літературознавства (за романом Анатолія Федя «В дорозі»). Нау кові записки Наці-
онального університету «Острозька академія»: серія  «Філологія». Острог: Вид-во 
НаУОА, 2019. Вип. 5(73), березень. С. 68–71.

Отримано: 27 лютого 2019 р.

Прорецензовано: 28 лютого 2019 р.

Прийнято до друку: 1 березня 2019 р.

e-mail: ruslana-padalka@i.ua

ovkolgan@gmail.com

DOI: 10.25264/2519-2558-2019-5(73)-68-71



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 5(73), березень, 2019 р.

ISSN 2519-2558 
РОЗДІЛ 2. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА ТА ПРАГМАТИКА

69

© Р. М. Падалка, О. В. Колган

кавим функціонально-міграційні процеси словотворчих формантів прізвищ конкретного регіону, навіть якщо це прозоніми. 
Об’єктом дослідження є роман А.Федя «В дорозі».
Предмет дослідження – художні образи-персонажі роману.
Метою статті є встановлення функційних особливостей типів прозонімів роману «В дорозі».
Метою роботи зумовлені такі завдання:
– з’ясувати стан наукової розробки проблеми;
– встановити структурні типи прозонімів;
– визначити найбільш продуктивні типи прозонімів та причини їх функціонування на локальній території.
Імена «героїв» творів регіональної художньої літератури частково теж є складовою загального атласу антропонімів До-

нецького краю, бо події роману розгортаються на теренах Слобідської України. «Якщо говорити про заселення Донбасу, 
то це був рух з двох чи навіть трьох напрямків. Із Заходу – суто українська колонізація. Зі Сходу – російська колонізація і 
з Півночі – переселення із засвоєних раніше районів Слобожанщини. Хоча це був український регіон, у ньому російська 
ідентичність і культура були дуже сильними» [5]. Навіть у розпал репресивної політики радянського керівництва у другій 
половині 30-их років минулого століття Донбас забезпечував притулок людям, яких влада вважала «політично неблаго-
надійними особами. Про те, що Донбас у 40-50-их роках минулого століття не заселявся переважно вихідцями із Росії, 
свідчать і дослідження, що їх проводив історик Микола Алфьоров. Він проаналізував процеси переселення на Донбас у 
повоєнні 1943-1951 роки. Залюднення Донбасу відбувалося досить швидко, проте все одно темпи не могли задовольнити 
потреб підприємств у робітниках [6].

«Дослідження функціонально-стилістичних особливостей антропонімії в художньому тексті – одна з найважливіших 
проблем не лише сучасної української ономастики, а й один з аспектів вивчення авторської точки зору в художньому тексті, 
де номінації персонажа “виконують функції, що виходять за межі категоріального граматичного значення цих класів слів і, 
таким чином, беруть участь у формуванні смислового аспекту тексту» [1, с. 310 ]. На відміну від імені в реальному житті, 
оніми в художньому творі семантично наповнені, бо окрім номінативної, доповнені характеристичною функцією.

Назар Соколівський живе в селі Визиралівка, молодий та ранній, тінь дитинного, наївного та безпосереднього,хвилею 
набігає на доросле, те у ньому, що випромінює чоло. Має кілька неглибоких зморшок на лобі, що не гармоніює з розовими 
губами, їх з усіх боків обтикав чорний пушок(борода й вуси), «Юнак античної краси» (приваблива зовнішність, непере-
січний розум аналітика і водночас романтика, душа біла,як скатертина) [2, с.15], парубок високої статури, контури обличчя 
дещо округлі. На голові волосся не чорне, а русяве, ріденька борідка, має високий лоб, гострий ніс, нижня губа більш повна 
за верхню, народився у сім ї українців, був рано долучений до фізичної праці, хоче стати ветеринаром [2, с. 31, 35]. Не мав 
музичної освіти, але це не стало на заваді протікання його життя у сфері музичних мотивів. Його душа була відкритою, чут-
тєво вразливою до музики вітру й дощу [2, с. 100]. Народився в часи злету українського Відродження [2, с. 105]. Невідомий 
поет, який бачить незриму висоту у кожній маленькій миті, вічність у безголоссі чує. Поет у собі, усе, що робить руками і 
будує головою, – піднесене, поетизоване [2, с. 123]. Чесний і товкущий, допомогав мамі виробити норму трудоднів і в торгу 
тямущий [2, с. 140]. Назар ріс серед дорослих і звик поважати думку старших [2, с. 177]. Постійно в голові Назара спливає 
образ дівчини – Марти. В очах дідуся був чимось зовнішнім, так би мовити непрочитаною книгою з домашньої бібліотеки. 
Для батька син, крім усього іншого – насолода спілкування за гарно-молодою людиною, прекрасно-добрим громадянином, 
яким він тільки міг уявити своє чадо [2, с. 199]. Звиклий до нестатків і суворих заощаджень [2, с. 208]. Був розважливою 
дитиною – умів, як він сам думав, тримать язика за зубами [2, с. 253].

Марія Данилівна – учителька біології, красива, агроном у колгоспі, Кохана Назара, вчилася у Костянтинівському техні-
кумі, а потім у Харкові,самостійна [2, с. 13–14]

Колька Свист – друг Назара, паровозний водій [2, с. 92]. Має багато спільного з дядьком Костею: обидва глибокі і обидва 
нещадно критикують існуючий лад і нікого з них за це ще не посадили. Машиніст паровоза із Визиралівки, родинним гніз-
дом Соколівських. Він, як і вони, виріс з-під селянської стріхи. Вроджений оптиміст, хоча життя його добре перемалювало. 
Інколи нарікає на долю: важко йому, шульзі, жити у праворучному світі. Та хмаринка зажури висить недовго у небі Кольки 
– швидко відганяється вродженим відчуттям безхмарного ліризму. Всюди, де б він не був – розпросторює світло [2, с. 123]. 
Справжній друг сім’ї. Особливою енергією виблискує його мова, якою розмовляє з мамою, по-вуличному, – з Ягоровною 
[2, с. 124]. Має зморшки, що розходяться від зовнішніх куточків очей. Вважає, що народжений для емоційної підзарядки 
українського люду [2, с. 125]. Виявився непоганим «філософським сучасником» «соціалістичної цивілізації». Разом з тим 
він був і залишився «історичним сучасником», тим, хто здатен поставити поточні події в історичний контекст [2, с. 188]. 
Колька Свист рідко балує правдою. У його голові завжди струменіє нетрадиційна думка [2, с. 245].

Батько Назара був хорошим учителем, пройшов усі фронти,інвалідом став за владу,зачісує хвости жеребчикам на коне-
фермі. Ішов по життю,мов плугатар за плугом [2, с. 39]. Півтораногий конюх [2, с. 8]. Мав витончену шляхетність [2, с. 91]. 
Полюбляв філософствувати [2, с. 100]. Він сміло називав себе неупередженим свідком життя. Був справжнім оригіналом. 
«Якщо треба, ладен хоч завтра виступити в міжпланетарному суді про злочини організаторів життя на Землі проти людини 
і людяності». Були дивні претензії до людської природи [2, с. 166]. Батько по-справжньому любив музику і співав хорошо, 
грав на баяні не гірше. А з губної гармоніки видавав такі октави, у слухача з вуст виривалися слова пісні, а ноги несли в шал 
танцю. Вклав такий доробок духу у зростання сина, що стане не на одне покоління роду Соколівських [2, с. 167]. Мужнє 
лице з мудрими очима. Могутній торс, руки з рельєфними м язами випромінювали спокій і силу. Ніколи не згадував про 
втрату ноги, як би на серці не млоїлось [2, с. 198].

Наталія Єгоровна. Усі в селі називають Ягоровна перевалило за 50, у селі кличуть дипломаткою, Лице морщинами по-
орано, шия обвисла, мочки на вухах покрутилися (каже Камінченчиха), у молодості мала повітряну жіночність, ласкавість, 
ігрову розкутість, товкущість [2, с. 20–21]. Усе життя прожила в убозтві.

Люська – подруга Ягоровни, шестірка (так називають люди, бо за зверхнє до Люськи ставлення її чоловік сікався до 
когось з кулаками) [2, с. 16].
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Нюра Камінченчиха подруга молодості Ягоровни, добра (роздає дітям конфети «Подушечки» по празникам та на 
пом’ятини), напнута косинкою з шовку голубого торжеств енна жінка в чорному піджаку, з якоюсь медалькою на лацкані, 
дражнять у селі «зла собака», через табличку, має дітей, її батьки померли у 33-тьому, вся іздьограна через сни, уміє брехати 
з ентузіазмом [2, с. 17].

Кузьмич, що зветься Миколою, – конюх. Зав. Фермою. Дотошний, людина – черв’як [2, с. 22].
Вікентій Мозговий немає розуму, усе йому не так, усі муляють очі, мастак на вигадки, ніде не робив, батько у двадцятих 

пристав у приймі, а потім утік. Ванька Танкіст з Германії, родом з Орловщини, приїхав свататись, зіграли весілля з Любкою, 
на вигляд, вроді нічого, Чорненький, обіцяє бути гарним чоловіком і трактористом [2, с. 33].

Любка – груди випирають з декольтованої блузки, як тісто з мідного тазу [2, с. 33]. Дядько Сідашов – родич із міста [2, 
с. 40].

Павло Петрович Пудлов – голова колгоспу, родом із Визиралівки. Крапку на його дипломатичній кар’єрі поставила ві-
йна. Крупівський метал перекособочив обличчя,відірвав кисть лівої руки. Тепер його називають «підстреленим», або «лю-
диною із покоління підстрелених». Своїм каліцтвом голова не сильно переймається. Курить. Вважає комунізм майбутнім 
для України. Дуже любить Мисливство [2, с. 42–43,62].

Колчин – любимець парторганізацій міста Артемівська. Свідок народження нової, ще ніким небаченої інформації [2,  
с. 59].

Григорій Нестерович директор, якому Міністерство присвоїло звання «Відмінник народної освіти» Мріяв поїхати в Ле-
нінград, щоб відчути красу [2, с. 59, 67]. Не любив курити, цигарку називав «туберкульозною паличкою» [2, с. 139].

Дядько Костя брат Батька Назара. Живе у Приазов’ї, біля самого Азовського моря. Працює у колгоспі «Карла Маркса». 
Старий, добре підтоптаний, зате молодо виглядає. Звичайний оглядистий керівник, обачливий. Не скупердяй. Має довгі 
руки – за чим не простягне все дістає. Кум королю – міністрові сват. Дуже любить командувать [2, с. 63–64]. Мова – як 
сокирою на куски речення у слова порубані. Інколи, в часи його особливого натхнення, вибухала,ніби з часів мамонтових, 
брутальна зверхність [2, с. 910]. Суворий і невблаганний [2, с. 92]. Зроблений із тіста людської маси.

Юна гречанка, її зовнішня краса не вкладається, перевищує поняття досконалого. Чорні, іскристі очі. Після її дитинного 
образу чулася наївна простота і зваба. Струнка дівчина з розкішною косою та імлистими очима [2, с. 71]. обізнана в держав-
них таємницях [2, с. 72]. Тиха, як ягниця, і ніжна, мов голубка. Довірлива, мов цуценя, що ганяється за власним хвостом. 
Дівчина – пальчики оближеш, створена для безкінечних насолод [2, с. 74].

Аполлінарій – «начальник Назара» [2, с. 72]. «Майстер постійно повторював одне із достоїнств свого характеру «Не 
люблю диму і тління,люблю вогонь. Краще яскравим світлом засяяти і відразу згоріт, ніж повільно тліть». Він завжди три-
мав на лиці усмішкa, вуса. Мав таких, як і сам, друзів. Відомий бабій в окрузі» [2, С.74]. «Дуже багато говорить» [2, с.76]. 
«Називають спокусником – Дон Хуаном» [2, с. 85]. «Має три жінки. Одну, з якою сьогодні веде дружбу, одну, яку щойно 
кинув, та продовжує при випадковій зустрічі посилати рукою дружній привіт, одну на приміті, до якої прийде, може вже на 
тому тижні» [2, с. 87].

Сашко Дорошенко повернувся з Німеччини. Старший товариш Назара [2, с. 76].
Сергій Корнійович – «сусід по вагону (розповідь дядька Кості) інтелігентний, одягнений у сорочку із шафона і такім,як 

у Сталіна кітелі, тільки синього кольору та стоячим коміром, що туго обгортав шию» [2, с. 79].
Дмитро Пилипенко – «жилавий чоловік,який розмішує цемент з піском. Простий хлопець,як віконна кватирка. (на пер-

ший погляд). А як придивитись, крива, куточками вуст посмішка, ніби тобі погрожує: «Ти не дивись, що я мирний і по-
датливий, як буде треба, я буду таким, як треба» Жінки називають його «Імпо-52» (імпотент): очима кохає.а носом спускає. 
Дядько Костя називав Дмитра Митрій. За походженням – грек. Сам не знає звідки він» [2, с. 93]. 

«Дід Назара дуже старий чоловік, який пережив у селі усіх і у якого руки, ніби вузлами бичови перев’язані, такі, що 
схожі на коріння клена. Каже, що помирає через те, що його всі забули, що він – відпрацьована частина ракети, якій судиться 
зникнути в безмежному просторі зірчастого неба. Дід ніколи не приймав ліків. Лікування обмежувалось тим, що клав ло-
пуха на литки і обкутував якимось ганчір’ям [2, с. 138]. «Діда звуть Стратій» [2, с. 197]. «Він категорично проти курева, як 
і всі члени родини Соколівських» [2, с. 197]. Юність у Стратія була «неісходіма і люта», такою пристрасною, як прагнення 
«вибитися у люди». 

Шура – попутниця Назара. «Жінка років за тридцять. Дуже худа і красива. Розповідала Назарові про голод 33-ого року. 
Має виразно-пухкі губи» [2, с. 145–146].

Векла. «Мала дивакувату зовнішність, що зовсім не гармонювала з її ніжним голосом. Заміжня. Дуже некрасива, можна 
сказати: все при ній, але не на своєму місці оте «все». У характері цієї мадам відсоток відьмарських вроч перевалював за 
дев’яносто. Очі – чорні, з лиховісним вогником. Губи – як труби: широкі й повні. Неначе хтось під носом провів скальпелем, 
а пінцетом закрутив обидві половинки рани» [2, с. 147–149].

Вітьок Горбенко – «чоловік середнього зросту без особливих зовнішніх прикмет, хіба що виділявся сутулістю. Мав по-
вне підборіддя з ямкою та тонкі губи. І очі, під якими добре утрамбовані мішки над щоками нависають. Очі цього чоловіка 
відображають його душу, яка прийшла просити милостиню. Сутулість і очі видавали у ньому надмірне почуття страху. 
Голос його доносився з самої землі, від страху. Знайомий Векли» [2, с. 149]. «У 43-тьому в німця був механіком на тамтеш-
ньому маслозаводі. Слідкував за справністю машин» [2, с. 153].

Дівчина Марта. «Назар бачив її образ вище за інших, бачив вражаючо довершену побудову природних форм. У її по-
ставі, пластиці рук, ніг, голови буяла квітучість життя, його повнота. Контури її тіла малювали найпрекрасніші форми самої 
матінки-природи: єдність духовного і тілесного начала, часу й простору, міра, вселенський її масштаб» [2, с. 168]. «Дівчина з 
поглядом феї. Театральна і приваблива – з крутими дугоподібними бровами і рухливою мімікою. Має оксамитовий голос і до-
вгі вії» [2, с. 171]. «Народилась вона на Стрітення. Має лідерські якості. Мала витончені вигини тіла, які шукають живописці 
і скульптори, а сірі очі такої сірості, краса яких не передається словами» [2, с. 172]. «Вчиться у городській школі» [2, с. 191].

Бригадир Стукачов. «У минолуму бувалий у бувальцях бравий капітан штрафної роти. Ніколи не мав хисту до мисте-
цтва. Був простий, як пляшка засургученої і шмат ковбаси, що завжди нюхав після висушеного гранчака» [2, с. 185].
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Мишко та Кирило – «студенти були охайними та доглянутими молодиками, з парасольками у вигляді тростини, в кало-
шах, що аж вилискуються, натягнутих на хромові чоботи. Юнаки хвастливі або, як кажуть на Визиралівці про таких, – за-
дашливі. Широкоплечі, обидва мають тонкі риси обличчя, доладний візерунок губ, рум’янець на щоках, сухі, загострені 
вилиці. Хлопці високого зросту, статні, словом з себе показні. Йшли вишколеною ходою, ходою танцівної легкості: ноги 
трохи згинали в колінах, той і той прямо тримали тулуб, ніби проковтнули аршина. На них довгі, мишачого кольору пальта, 
мабуть, шиті одним кравцем, сиділи, ніби влиті. У їхній мові відчувалося якесь особливе збудження, сказати б – горіння, 
цілеспрямованість думки. Їх характери поєднувала поєднувала щира відвертість, несталість, маятникоподібність настрою, 
який проявляється в емоціях через міміку і тіло рухи» [2, с. 206–207].

Льоша – «чоловік у бушлаті з виколеним тушшю на зворотньому боці лівої кисті написом: «Нет в жизни счастья», на 
правиці – морський якір. Васька Тузов – пасивний, через це назвали «шестіркою». Олекса Березняк – близький родич Коль-
ки Свиста. Іван – високий, добре піджаристий чоловік (у Визиралівці дотепники так називають тих, у кого через черевну 
стінку можна прощупать хребет). Йосип – не старий і не молодий, вобщим підтоптаний. У шинелі залізничника чоботах, 
які носить командний склад Красної Армії. І в темно-синьому галіфе. Тимур Іванович – не молодий, але веселий і квітучий 
чоловік». 

Ванька Шмаровоз – чоловік років сорока. «Працює різником на Сталінському м’ясокомбінаті» [2, с. 249]. 
Мафтей Паркулаб – «той сміливець, хто хотів наблизитись до Марти саме у той момент, коли її погляд зупинив Назарові 

подих. Мав глибоко посажені очі, гострий ніс, розтопирені вуха і ту серйозність, яка прочитувалась у всій його поставі» [2, 
с. 262]. «Білобрисий, одягнений у піджак захисного кольору ношений-переношений, та все ж увиразнював фігуру взнава-
ємістю: розвернутими плечима, прогнутою спиною, дугоподібними, колесом грудьми» [2, с. 263]. «Навчався у Стрийській 
гімназії» [2, с. 281].

Іван Серилович – «хлоп із села, у шкіряній маринарці. З золотими зубами, партквитком, що вдає ніби любить експресові 
каву і носить ондатрову шапку» [2, с. 273]. «Пилип Овсійович – голова села, слідкує за мовою. Пронира рідкий, у кожну 
шпаринку влізе» [2, с. 275]. Оксана Халаджа – дівчина, з очима у смужечку.

Отже, у романі Анатолія Федя ім’я виконує різні функції: відіграє роль коментаря до авторської характеристики пер-
сонажа; вказує на різні прошарки суспільства; виражає авторську іронію; є мовним знаком міфології чи історії. «Ім’я в 
художньому тексті, на відміну від реального життя, викликає особливі емоції, набуває конотативного забарвлення, що мак-
симально увиразнює його. Внутрішня форма імені так чи інакше співвідноситься з художнім образом, а етимологія імені 
перегукується з ним» [3, с. 8 ]. 
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СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА ПОЛІПРЕДИКАТИВНОГО СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ 
У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

У статті розглядається синтаксична структура поліпредикативних складнопідрядних речень у світлі X’-теорії, модуля те-
орії Принципів та параметрів. Три і більше предикативних одиниці – безпосередні конституенти поліпредикативного речення – є 
фразовими категоріями, які характеризуються ендоцентричністю й рекурсивністю. Автором обстоюється думка про те, що 
такі конституенти – це фінітні клаузи, які мають однойменні категорії на наступних кроках розгортання. Залежні частини 
виконують роль сентенційних актантів, сирконстантів та ад’юнктів, які вкладаються одна в одну і є проекціями своїх вершин.

Ключові слова: поліпредикативне складнопідрядне речення, Х’-теорія, сентенційний актант, сентенційний сирконстант, 
ад’юнкт, комплемент, проекція вершини, рекурсивність.
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SYNTACTIC STRUCTURE OF POLYPREDICATIVE COMPLEX SENTENCE  
IN MODERN ENGLISH

The article focuses on the syntactic structure or polypredicative complex sentences from the point of view of X’-theory, a module of the 
Principles and Parameters theory. Being immediate constituents of the polypredicative sentence three and more clauses are regarded as 
phrasal categories characterized by the endocentric and recursive character. The author claims that such constituents are finite clauses 
which have same-name categories on the next stages of expansion. Dependent clauses perform the roles of sentential actants, circonstants 
and adjuncts which are embedded one into another and are the projections of their nodes.

Key words: polypredicative complex sentence, X’-theory, sentential actant, sentential circonstant, adjunct, complement, node projec-
tion, recursion.

Сучасний стан лінгвістичних розвідок характеризується спрямованістю уваги мовознавців до проблеми функціонуван-
ня мовних систем. Значних успіхів досягнуто у вивченні питань, пов’язаних з природою речення та його конституентів. 
Особливої уваги у цьому відношенні заслуговують поліпредикативні складнопідрядні речення. Такі конструкції викликають 
інтерес як вітчизняних, так і зарубіжних учених вже із середини ХХ століття. Це явище досліджують багато граматистів, 
розглядаючи його як одиницю мови і одиницю тексту. 

Поліпредикативні речення вивчають на матеріалі низки індоєвропейських мов, як стародавніх, так і сучасних: 
слов’янських (Г. Калашникова, В. Бєлошапкова, Г. Гаврилова, Г. Уханов, Н. Холодов, В. Бабайцева, А. Андрусенко, В. Фур-
сенко, Н. Покачалова, М. Черемісіна, Г. Бирдіна, І. Тяпкова та ін.), германських (Л.І офік, Я. Біренбаум, В. Жельвис, М. Блох, 
І. Крилова, Б. Ільїш, І. Верховська, Ю. Левицький, О. Полікарпов, І. Хайкіна, Г. Почепцов, Н. Токарєва, Г. Перепеченко,  
К. Ракова, О. Гулига, О. Успенська, H. Sweet, H. Poutsma, E. Kruisinga, Ch.C. Fries, D.J. Allerton), романських (Р. Садикова, 
Т. Соболєва) та деякі інші.

Об’єктом нашого дослідження є поліпредикативні складнопідрядні речення (далі – ПСПР). Метою цієї статті є опис їх-
ньої структурної організації. До завдань статті відноситься характеристика структури безпосереднього конституента ПСПР 
– предикативної одиниці (далі – ПО) й особливості поєднання таких одиниць у межах досліджуваної синтаксичної конструкції.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Складним реченням (або “склад-
ною клаузою” у термінах генеративної граматики (далі – ГГ)) називається така структура, що включає хоча б одну іншу клаузу 
(у нашій термінології – предикативну одиницю). Складнопідрядною ж у ГГ називається така складна клауза Х, у яку вкладена 
інша клауза Y. Х у такому випадку називається головною клаузою, а Y – підрядною, чи залежною [2, с. 257]. Така можливість 
однієї ПО бути вкладеною в іншу пов’язана із рекурсивними особливостями фразових категорій. Водночас, одна ПО вкладена 
в іншу не безпосередньо, а через іншу рекурсивну категорію – дієслівну групу VP, що підтверджується наступним правилом:

VP → V IР
IР → NP VP, 
де IР – другий рівень проекції I’, а І – термінальний вузол Infl (від англ. inflection ‘словозміна’).
СПР із синдетичним зв’язком компонентів містить ще один вузол – COMP, тобто комплементайзер, або сполучник. 

Останній є термінальною категорією, яка поєднує як лексичні, так і нелексичні елементи. Такий сполучник виступає вер-
шиною підрядної ПО, а його комплементом є Іnflection Рhrase (InflP). На другому рівні проекції, С’’, підрядний сполучник 
виступає вершиною комплемента дієслова-присудка головної частини речення, V. Останній утворює із першою проекцією 
комплементайзера дієслівну фразову категорію VP:

VP → V C’
C’ → C IP
IP → Spec I’’
I’ → I0 VP
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Дієслово-присудок головної ПО має певну модель управління, яка знаходить відображення у поверхневій структурі 
речення у присутності відповідних аргументів: “<…> одиниця, яка заповнює у реченні, котре містить лексему L (предикат 
головної ПО або його комплемент – Т.П.) активну синтаксичну валентність L і при цьому відповідає певній семантичній 
валентності (партиципанту) L, називається синтаксичним актантом <…>.” [2, с. 166] Одиниця ж, яка заповнює активну 
синтаксичну валентність L, однак не відповідає жодній її семантичній валентності, отримала у ГГ назву сирконстанта 
лексеми L. [там само]

Виходячи зі сказаного вище, робимо висновок про те, що ПСПР поділяються на два класи – це конструкції із: а) сен-
тенційним актантом (SA) й б) сентенційним сирконстантом (SС). При поєднанні головної ПО з сентенційним актантом 
отримуємо об’єктно-з’ясувальне речення; у випадку ж заповнення сирконстантної валентності дієслова-присудка або імен-
ника-антецедента головної ПО утворюється СПР з адвербіальним або атрибутивним компонентом відповідно. [2, с. 257]

Об’єктом нашого дослідження є ПСПР, основною структурною особливістю якого є наявність щонайменше трьох ПО. У 
термінах ГГ ПСПР – це така конструкція, вершиною якої виступає фразова категорія IP, яка, у свою чергу, має дві або більше 
безпосередніх складові (IP1, IP2 (де підрядковий індекс відповідає послідовності вкладення залежних ПО)), “що синтаксично 
виражаються кількістю аргументів та ад’юнктів у суб’єктно-предикатній структурі речення”. [1, c. 14]

Сетенційні актанти й сирконстанти можуть приєднуватись до головного речення як синдетичним, так і асиндетичним 
зв’язком. Їх максимальною проекцією (так само як і проекцією будь-якої іншої фразової категорії) є найбільша з тих скла-
дових, властивості яких визначає вершина (ІР). 

Розглянемо синтаксичну структуру наступного ПСПР із двома сентенційним сирконстантами (для зручності побудови 
синтаксичного дерева частину речення опускаємо): 

Рис. 1. Поверхнева структура ПСПР з двома сентенційними сирконстантами  
із синдетичним зв’язком компонентів

Це ПСПР складається з головної ПО і двох підрядних. Обидві підрядні частини – це сентенційні сирконстанти, які за-
повнюють семантичну валентність антецедента головного речення another resident (який, у свою чергу, є комплементом 
дієслова-присудка passed). Вузол NP головного речення отримує, у такий спосіб, дві проекції (СР1 і СР2). Інтерпозитивна 
ПО – атрибутивний сентенційний сирконстант – вкладена у фразову категорію NP й не містить зовнішнього аргумента (спе-
цифікатора Spec), а тому вузол IP1 не наявний у поверхневій структурі речення. Другий сентенційний сирконстант – адвер-
біальне підрядне речення часу – вкладений у фразову категорію VP – безпосередню складову атрибутивного сирконстанта 
і першу проекцію СР1 – містить вузол Spec, який є зовнішнім аргументом дієслова-предиката цієї одиниці, лексеми saw.

Звідси, ми робимо висновок про те, що у ПСПР, побудованому за моделлю: MC – SСATTR – SСADV (де MC (main clause) – 
головна ПО, SСATTR (attributive sentential circonstant) – атрибутивний сентенційний сирконстант, а SСADV (adverbial sentential 
circonstant) – адвербіальний сентенційний сирконстант), обидва сирконстанти є проекціями зовнішнього аргумента дієсло-
ва-присудка головної ПО – вузла NP, а вузол ІР1 присутній тільки у глибинній структурі речення.

Якщо у попередньому прикладі сентенційні сирконстанти – це проекції обов’язкового аргумента дієслова-присудка 
головної ПО, то у наступному ПСПР (рис. 2) підрядні ПО є комплементами вкладених одна в одну фразових категорій СР 
факультативного аргумента предиката:

Рис. 2. Структура ПСПР з двома сентенційними сирконстантами-проекціями  
ад’юнкта предиката головної частини
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Це СПР є конструкцією з трьома ПО, у головній частині якої іменник woman виступає ад’юнктом дієслова-присудка 
головної ПО – лексеми remembers. У термінах ГГ ад’юнкти – це факультативні елементи, які не є аргументами й важли-
вою особливістю яких є те, що вони не підвищують рівень проекції вершини, яку модифікують. У наведеній вище схемі 
ад’юнкт woman утворює разом із дієслівною фразовою категорією один рівень проекції VР. (Останній як рівень приєднання 
ад’юнктів рекурсивний – він повторюється стільки разів, скільки ад’юнктів має дієслівна група.)

Отже, у цьому реченні фразові категорії СР вкладаються одна в одну на другому і третьому рівнях розгортання вузла 
NP головного речення. Перший сентенційний актант заміщує валентність антецедента woman і виступає, у такий спосіб, 
його комплементом, тоді як другий – це комплемент вузла NP першого актанта. Це дає змогу стверджувати, що у ПСПР, 
побудованому за моделлю: MC – SCOBJ – SCOBJ (де SCOBJ (object sentential circonstant) – об’єктно-з’ясувальний сентенційний 
сирконстант), підрядні частини у якому приєднуються до антецедента синдетичним зв’язком і перебувають у відношенні 
послідовного підпорядкування, фразова категорія СР2 вкладена у категорію СР1, а вузол NP головного речення отримує що-
найменше (відповідно до кількості таких однорідних супідрядних ПО) дві проекції. 

Якщо у попередньому прикладі ад’юнкт приєднується до фразової категорії VP у головній ПО, то наступне ПСПР міс-
тить ад’юнкт до цілої фразової категорії IP, а саме препозиційного сентенційного сирконстанта. Вжитий в його ініціальній 
позиції, такий ад’юнкт призводить до інверсії вузла I у головній ПО:

Рис. 3. Структура ПСПР із ад’юнктом до препозиційного сентенційного сирконстанта 

У такому ПСПР, побудованому за моделлю: SСADV – MC – SСATTR вузол VP головної ПО має дві проекції, – а саме проекції 
комплементайзерів CP1 і CP2. Особливістю цієї моделі є інверсійний порядок вкладення її безпосередніх складових: першою 
вкладається SСATTR, який знаходиться у постпозиції по відношенню до головної частини, після якої вкладається препозицій-
ний SСADV. Як уже йшлося вище, вузол Adj, який є ад’юнктом до цілої категорії CP2, не підвищує рівня проекції останньої. 

Ад’юнкт може бути виражений не тільки окремою лексемою, а й підрядною ПО, тобто цілою фразовою категорією ІР, 
як, наприклад, у наступному ПСПР:

Рис. 4. Структура ПСПР із сентенційним актантом й сентенційним ад’юнктом 

Аналізоване ПСПР є конструкцією з двома сентенційними актантами – синдетичними об’єктно-з’ясувальними одно-
рідними супідрядними. Дієслово-предикат sее є двовалентною лексичною одиницею: ‘X помічає, що відбувається (з) Y’. 
Остання є вершиною фразової категорії VР, активна синтаксична валентність якої заповнюється сентенційним актантом. 
Поява ж однорідного супідрядного (другого сентенційного актантa) є необов’язковою. Такий актант виступає сентенційним 
ад’юнктом – фразовою категорією СP, яка, як і будm-який ад’юнкт, не підвищує рівня проекції своєї вершини (VP).

Рис. 5 є структурною схемою СПР із сентенційним актантом (інтерпозиційною об’єктно-з’ясувальною підрядною час-
тиною) і сентенційним сирконстантом (препозиційною адвербіальною підрядною частиною). Оскільки головна ПО роз-
ташована у постпозиції, ми отримуємо синтаксичне дерево з лівобічними аргументами IP1 та IP2, які відповідають двом 
вкладеним у головну частину рекурсивним категоріям (підрядковий індекс відповідає порядковій залежності підрядної ПО 
від головної (поступовість вкладення)): 
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Рис. 5. Структура ПСПР із головною ПО у постпозиції до сентенційних сирконстанта і актанта

Залежна ПО може також бути лінійно вкладена всередину головної. Таке розміщення двох складових називається гніз-
дуванням та є характерним для ППК із сентенційним сирконстантом: 

Рис. 6. Структура ПСПР із вкладеним у головну ПО сентенційним сирконстантом 

Аналізована конструкція – це складнопідрядне питальне речення з двома сентенційними сирконстантами – адвербіаль-
ною і присудковою ПО. Остання заповнює синтаксичну валентність дієслова-зв’язки to be. Особливістю такого сирконстан-
та СР є те, що він є комплементом фразової категорії I’ (першою її проекцією), а не VP або NP (як у випадку з адвербіальною 
і атрибутивною ПО відповідно). Порівняймо з простим реченням, у якому фразова категорія NP виконує синтаксичну функ-
цію іменної частини складеного іменного присудка (= предикатива): [Spec This [IP was [NPhis wish]]].

Висновки і перспективи подальших досліджень. ПСПР – це конструкції з множинністю безпосередніх конституен-
тів – фразових категорій, – котрі характеризуються ендоцентричністю й рекурсивністю. Залежні частини ПСПР виконують 
роль сентенційних актантів, сирконстантів та ад’юнктів, які вкладаються одна в одну і є проекціями своїх вершин. Пер-
спективними є також розвідки щодо виявлення особливостей синтаксичної структури сурядно-підрядних поліномів у світлі 
X’-теорії.
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АБСТРАКТНІСТЬ/КОНКРЕТНІСТЬ ЯК КОНСТАНТА ІМЕННИКОВОЇ ЛЕКСИКИ

Абстрактні імена – це феномен, дослідження якого стосується різних галузей наук. Класична опозиція між конкретним і аб-
страктним спонукає до аналізу цього явища з філософської, чи, радше, онтологічної точки зору, оскільки предмет чи річ є завжди 
конкретними, а елементи, які позначають їх вже є результатом абстрагуючої діяльності. У статті досліджується протистав-
лення конкретного/абстрактного в мові, значення розглядаються і класифікуються не за суто зовнішніми ознаками об’єктів, а 
за тим, які ознаки відображаються в значенні. Розглядаються два типи гіпотез, які, своєю чергою, базуються на критеріях двох 
типів: логічних, коли йдеться про поняття залежності і предикації та онтологічних. Аналізується можливість розгляду зазна-
ченої дихотомії через призму опозицій матеріальне/нематеріальне, смисл доступний/недоступний.

Ключові слова: опозиція конкретне/абстрактне, абстрактність слова, референція.
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ABSTRACTION / CONCRETENESS AS A CONSTANT OF NOUN VOCABULARY

Abstract names are a phenomenon whose research relates to various branches of science. The classical opposition between a concrete 
and an abstract induces an analysis of this phenomenon from a philosophical or, rather, an ontological point of view, since an object or 
a thing is always concrete, and the elements that denote them are already the result of abstract activity. In the article the contrast of the 
concrete / abstract in the language is studied, the values are considered and classified not by purely external features of objects, but by what 
signs are reflected in the meaning. There have been often confused categories such as abstract / concrete nouns and their usage, or nominal 
abstract / concrete syntagmas. The categories differentiation of animate / inanimate creature according to the referents, and not the nouns 
themselves, is also ambiguous. In this case, when it comes to abstract or concrete nouns, then not only abstract or concrete nouns, but their 
referents are taken into account. Two types of hypotheses are considered, which, in turn, are based on the criteria of two types: logical, when 
it comes to the concept of dependence and prediction, and ontological. The possibility of considering this dichotomy through the prism of 
the opposition material / intangible, the meaning is available / inaccessible is reviewed.

Key words: concrete / abstract opposition, word abstraction, reference.

Різні розумiння конкретного/абстрактного з фiлософської точки зору сприймаються неоднозначно. Вiдсутнiсть єдиного 
розумiння конкретного/абстрактного характерне i для лiнгвiстики. Зокрема, не повнiстю з’ясовані поняття конкретного i 
абстрактного значень, не вiдомi критерiї ступеня конкретностi/абстрактностi значень i, як зазначає М.Нікітін, “невiдома 
методика кількісної оцінки словозначень на цій основі” [5, с. 61]. У такiй ситуацiї можна зробити висновок, що розмеж-
ування абстрактних i конкретних лексичних одиниць на реальному лексичному матерiалi є надзвичайно складним, бiльше 
того, неможливим [6, с. 48].

Тому наше завдання полягає не в авторитарному виборi одного з трактувань опозицiї, що розглядається, а у визначеннi 
того, яке чи які з розумiнь конкретного/абстрактного володiє/володіють мовною реальнiстю, тобто вiдповiдають певнiй 
класифiкацiї імен – морфологiчнiй, синтаксичнiй, словотворчiй.

Питання про те, що ж становлять собою абстрактні іменники, ставиться не вперше, причому не всі вчені підходять 
однозначно до вирішення даного питання. В цьому контексті видається важливим розглянути ряд висунутих лінгвістами 
точок зору на цю проблему. Звернемо увагу, перш за все, на викладене трактування абстрактних іменників у «Словнику 
лінгвістичних термінів» Д. І. Ганича, І. С. Олійника: «слова, в яких виражаються загальні поняття, що їх людина безпо-
середньо органами чуттів не сприймає: це назви якостей, властивостей, дій тощо» [3, с. 92]. Своє розуміння питання аб-
страктності представив німецький лінгвіст К. Кнауер, який дотримувався знакової суті мови у відношенні до абстрактних 
імен. Він зазначає, що конкретний іменник можна зобразити у вигляді рисунка, тоді як для іменника абстрактного слово є 
єдиним знаком. З цим судженням К. Кнауера повністю погоджується російський лінгвіст М. І. Іванюк. Він також виходить 
з білатеральності знаку і визнає, що план вираження у конкретних і абстрактних іменників не однаковий. Наприклад, для 
конкретних іменників «стіл», «дім», «людина» план змісту може мати планом вираження не лише слово, а й зображення. 
Для відокремлених іменників «зло», «ненависть», «любов», план змісту буде мати в якості плану вираження лише звукову 
оболонку» [4, с. 100].

В. Г. Гак в поняття «абстрактність слова» вкладає інший зміст. З одного боку, абстрактними називає слова, що означають 
властивості, відношення, стан предметів, відокремлені від матеріальних речей, – доброта, роздуми, причинність і т.п. З 
іншого, до абстрактних відносить слова, що означають, в порівнянні з конкретними, ширші поняття [2, с. 75–76]. Таке тлу-
мачення абстрактного відрізняється від попереднього, на нашу думку, перш за все більш філософським підходом до поняття 
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абстрактного. Безперечно, абстрактні слова володіють ширшою семантичною структурою в порівнянні з конкретними. Але 
слід зауважити, що не можна кардинально розмежовувати ці тлумачення. 

Цікавою є думка О. П. Андреєвої і Е. Г. Паповянц, які висувають думку про те, що в системі англійської мови іменники 
розпадаються на два основних субкатегоріальних підкласи – одноядрові (ті, що включають розряди іменників, що рахують-
ся, та іменників, що не рахуються), а також двоядрові (іменники, що рахуються / не рахуються, та іменники, що не рахують-
ся / рахуються). Межа між одноядровими і двоядровими іменниками є мобільною. На їх погляд, в результаті внутрілексем-
ної конверсії (гіпостазису) в межах лексеми виникає варіант з іншою субкатегоріальною характеристикою, тобто виникає 
семантико-морфологічний варіант в межах початкової лексеми, який відрізняється від неї семантичними, морфологічними, 
комбінаторними і прагматичними характеристиками. Внутрішній гіпостазис не призводить до виникнення нової лексеми і 
не передбачає докорінної зміни її змісту [1, с. 4].

У французькій мовознавчій традиції в першу чергу слід згадати думку Ж. Дамурета і Е. Пішона щодо відповіді на за-
питання про те, що ж таке абстрактний іменник. Абстрактним вони називають іменник “abstrait de toute contingence et pur de 
tout mélange” (відокремлений від будь-яких випадкових обставин і очищений від будь-якої суміші) (переклад наш – З.П.). Як 
приклад, наводиться наступне твердження: будь-який король повинен знати історію народу, яким він править (“будь-який 
король повинен відповідати лише одній умові – належати до роду королів” [8, § 367].

Ерік Буіссен (Eric Buyssens) наводить інше твердження: якщо я кажу: ”Мій батько хворий “, то я уявляю собі особу, яку 
я дуже добре знаю, знаю його хворобу; уявляю, як він лежить в ліжку зі скривленим обличчям… Я маю у своїй свідомості 
конкретну уяву. Але якщо мій слухач ніколи не бачив мого батька, то моя фраза “Мій батько хворий” не дасть йому змоги 
уявити мого батька чи його хворобу. Ця фраза може проявлятися тисячами різних людей по відношенню до тисяч різних 
батьків і тисяч різних хвороб, що трапляються в тисячах різних моментів. То що ж є спільного в цих мільярдах різноманіт-
них ситуацій? Те, що твердження “Mon père est malade” має чисто абстрактний характер [7].

Враховуючи наведені концепції, можна, зазначити, що всі лінгвальні знаки були б абстрактними в мові, оскільки вони 
передають поняття. В мовленні вони б ними залишалися в генералізуючому вживанні “Будь-який король повинен знати іс-
торію народу, яким він править”, чи навіть в специфічному “Мій батько хворий”, якщо лише реальність не уявляється поза 
словами.

Тлумачення абстрактного іменника в німецького дослідника Зігфріда Хейнімана базується на думці, що це іменник, 
якому можна дати дефініцію, не проілюструвавши його: ідеї, фізичні чи геометричні властивості [10]. 

І, нарешті, думка, безсумнівно, мажоритарна, що виходить ще із схоластичної філософії (Тома Аквінський, Абеляр) і яка 
резюмує етимологію слова “abstrahere”– “відділяти”: абстракція полягає в тому, щоб думати відокремлено про те, що не 
може бути дане окремо. Саме тут можна стверджувати, що властивість, яку ми відокремлюємо від цілого, в нашій свідомос-
ті не сприймається як самостійний предмет. Ми спостерігаємо не предмет “білизна”, а властивість (є білим).

М. Гревіс зазначав: “Абстрактний іменник є іменник, що позначає властивість чи якість, відокремлену нашою свідоміс-
тю від предмета, з яким вона поєднується, і яка розглядається як така, що існує незалежно від цього предмета…” [9, § 387]. 
Отже, виходячи з цього, можна би було віднести до абстрактних іменників poids, volume, temps, nombre, couleur, чи такі як 
frisson, vertige і низку назв хвороб, які обов’язковим чином вимагають носія: grippe, чи будь-які інші хвороби.

Німецький вчений Е. Трост (1976) вимагає від абстрактних іменників, щоб вони формально корелювали з прикметником 
(force i fort), з дієсловом (découverte i découvrir) чи з прислівником (vitesse i vite) [15]. Але куди ж, у такому випадку, віднести 
іменники peinture, travail, parole та інші, інфінітиви яких означають дію, тоді як ім’я означає результат.

Резюмуючи розвиток думки французькими вченими щодо пояснення опозиції абстрактне/конкретне, можна говорити 
про існування двох типів гіпотез, які, в свою чергу, базуються на критеріях двох типів: логічних, коли йдеться про поняття 
залежності і предикації (Ван де Вельде, 1995), та онтологічних. З-поміж прихильників останньої згадаємо Р.Мартена (1996) 
з його критеріями “репрезентабельності” та М.Гальміша і Ж.Клєйбера, які, на наш погляд, у найбільш всеохопній формі 
підійшли до розгляду даної дихотомії. На думку вчених, трактування опозиції абстрактне/конкретне повинно здійснюватися 
через призму опозицій матеріальне/нематеріальне, доступний смисл/недоступний. Вважаємо, що такий підхід є найбільш 
життєздатним, оскільки базується на чинниках об’єктивної реальності. Взявши його за основу для трактування дихото-
мії іменник абстрактний/конкретний, ми змогли отримати додаткові знання про сутність різноманітних концепцій самої 
опозиції. 

Функціонування абстрактного іменника є однією із основних проблем семантики, однак ще далекою від вирішення. 
Безперечно, інтуїтивно ми бачимо значну різницю між субстантивами table, arbre, chien i liberté, esprit, connaissance. В 
одному випадку референт є смислово доступним, в іншому – він є нематеріальний і недоступний смислу. Таке розходження 
між матеріальністю і нематеріальністю, між доступністю смислу і недоступністю видається, на перший погляд, вагомою 
характерною особливістю іменників. Але детальніший аналіз розкриває різні ступені матеріальності і нематеріальності, а 
це змушує нас шукати інші дефініторні критерії.

Крім опозицій, які найчастіше виділяють (таких як “доступний смисл/недоступний” і “матеріальний /нематеріальний”), 
розглядають інші критерії визначення. Ж.Клейбер пропонує наступні:

• функціональні, з розмежуванням між автономними чи категорематичними референтами (конкретний іменник) і рефе-
рентами синкатегорематичними (абстрактний іменник);

• морфологічні, де абстрактні іменники визначаються як похідні від дієслів чи прикметників;
• узагальнюючі, щоб показати різницю між референтами, закріпленими в реальному житті і узагальненими чи абстрак-

тними референтами [11].
Не погоджуємося з Ж.Клейбером щодо морфологічного критерію. З точки зору деривації абстрактними є субстантиви, 

похідні від прикметників (tristesse), дієслів (méditation) чи прислівників (vitesse). Похідний субстантив ізолює від об’єкта 
властивість чи явище, які він позначає як такі. Однак до цієї концепції маємо застереження. Не всі іменники, похідні від 
прикметників мають значення, що відповідають, схемі, як, наприклад, субстантив dureté: “caractère de ce qui est dur” [14,  
с. 585]. Візьмемо, на противагу, субстантив municipalité, що не означає “ caractère de ce qui est municipal”, а “le corps 
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municipal, l’ensemble des personnes qui administrent une commune” [14, с. 1244]. Так само як і “l’humidité”, що означає не 
лише “caractère de ce qui est humide”, а також “l’eau, la vapeur que contient un corps, un lieu” [14, с. 946]. La puanteur “odeur 
infecte” [14, с. 45], la rousseur – “couleur rousse” [14, с.736]. Отже, наведені приклади показують, що не завжди похідний від 
прикметника іменник має здатність відокремлювати властивість від об’єкта. На прикладі іменників, похідних від дієслів, ще 
чіткіше проявляється неправомірність морфологічного критерія. Іменники, похідні від дієслів, не завжди позначають “факт 
чогось + дієслово” чи “дію чогось + дієслово”, як от: approbation – “le fait d’approuver” [14, с.88], chauffage – “action de 
chauffer ” [14, с. 295], l’héritage – “ce qui échoit par voie de succession” [14, с. 924], le tapage – “un bruit violent” [14, с. 1922].

І навпаки, велика кількість непохідних субстантивів абсолютно не сприймається серед конкретних імен. Наприклад, 
orgueil, amour-propre, fierté, vanité, idée, intuition, problème. Таким чином, вважаємо за необхідне уточнити, що морфологіч-
ний критерій не завжди слід розглядати як визначальну характеристику абстрактних імен. 

Отже, труднощі класифікації іменників є значними. Так, постає запитання: абстрактним чи конкретним є іменник білиз-
на (blancheur)? Або куди слід віднести іменник дим (fumée)? Запропоновані вище критерії породжують немало запитань. 
По-перше, як пояснити той факт, що номіналізація породжує абстрактний іменник, тоді як дієслово чи прикметник, від 
якого він походить, вважається конкретним? По-друге, чи можна застосувати опозицію до інших граматичних класів слів, 
таких як дієслово і прикметник? І, по-третє, як уникнути парадоксу існування одного і того ж іменника як абстрактного і 
конкретного ?

Така кількість запитань може спонукати до думки, що іменникова опозиція абстрактне/конкретне, за своєю суттю, не 
є настільки релевантною. Почасти можна погодитися з висновком Р.Мартена, що “абстрактний іменник є не що інше як 
фантом” [13]. Зауважимо лише, що за Р.Мартеном, який піддає сумніву лінгвістичне існування сутності “абстрактне ім’я”, 
референційна неповнота абстрактних субстантивів виступала б критерієм водночас дуже потужним і недостатнім [13].

Ми не ставили собі за мету врятувати будь-якою ціною опозицію іменник абстрактний/конкретний, а також довести не-
можливість існування цієї опозиції. Різноманітні дефініції і труднощі, пов’язані з ними, можуть бути частково вирішені за 
умови подолання полісмислової плутанини та зосередження уваги на різних сторонах абстрактного. 

Щоб визначити, чи іменник абстрактний, або конкретний, необхідно, перш за все, уточнити те, що ми розуміємо під 
абстрактним чи конкретним. Кожного разу, коли заходить мова про дефініторні риси абстрактного/конкретного, ми стикає-
мося з проблемою відсунення категоріального критерію на другий план. Найчастіше плутаються такі категорії, як іменники 
абстрактні/конкретні і їх вживання, або номінальні синтагми абстрактні/конкретні. Двозначним є також розмежування кате-
горій жива істота/нежива стосовно референтів, а не самих субстантивів. У такому випадку, коли йдеться про абстрактні чи 
конкретні імена, то беруться до уваги не суто абстрактні чи конкретні імена, а їх референти. Отже, слід повернутися до цих 
референтів і побачити, які з них відповідають дефініції про опозицію абстрактне/конкретне, тобто побачити які є конкрет-
ними, а які можуть бути названі абстрактними. Такий онтологічний демарш має певний ризик щодо розташування в одній 
площині референта субстантива, наприклад, maison, і референта la maison de ma soeur. Адже стирається різниця між рефе-
ренцією іменника і дискурсивною номінальною референцією, що прив’язується до вживання іменника в дискурсі, тобто до 
номінальної синтагми, а не до субстантива. Ризик є великим ще й тому, що застосовані одні і ті ж критерії: оскільки йдеться 
про референти, то тими ж самими рисами визначають абстрактний чи конкретний характер іменників і номінальних син-
тагм. Все було б набагато простіше, якби не було можливої розбіжності, тобто якби іменник, визнаний як абстрактний, міг 
мати лише абстрактні вживання, і vice versa, якби конкретний іменник вживався б лише для конкретного референта. Можна, 
звичайно, говорити про абстрактний референт, як це пропонує Р.Мартен, для “уявного“ референта номінальної синтагми 
“Le bateau dont j’ai revé cette nuit/ que je vois en fermant les yeux” [13]. Протиставлений “реальному” референту у номіналь-
ній синтагмі “Le bateau que j’ai acheté hier”, він видається недоступним смислу або нематеріальним. І залишається хіба що 
референт, асоційований з іменником bateau, який розглядається, за тими ж принципами, що і конкретний, а не абстрактний.

Така ж схема стосується “не специфічних” вживань номінальних синтагм, тобто для всіх вживань, які використовують 
референти, не закріплені в просторі і в часі. Такі номінальні референти отримують статус віртуальних. У всіх цих випад-
ках, коли йдеться про абстрактний референт чи абстрактне вживання або ж про абстрактну номінальну синтагму, не слід 
переносити цю абстракцію на вжитий іменник. Тобто абстрактний характер безпосередньо пов’язаний із функціонуванням 
і залежить від ряду інших факторів. Сам іменник може бути як конкретним, так і абстрактним. Тому, на нашу думку, немає 
жодного парадоксу в тому, щоб говорити про конкретний іменник в абстрактній номінальній синтагмі. Так, у номінальній 
синтагмі, наведеній Ж. Клєйбером [11] як приклад: Je veux épouser une Tahitienne (якою вона не була б), цей вислів тракту-
ється неспецифічно. І саме Р. Мартен звернув увагу на те, що навіть якщо референт такого іменника, розглядається віртуаль-
но, тобто в можливому світі, однак, він зберігає властивості, якими володіє в реальному світі, і ризик плутанини в кінцевому 
результаті не є таким великим. Два наступні феномени допоможуть нам краще розібратися в проблемі абстрактного.

Перший феномен представлений генералізуючими вживаннями номінальної синтагми. Як стверджують Ж. Дамурет і 
Е.Пішон, генералізуючі вживання є в деякій мірі абстрактними вживаннями, виділеними із просторово-часових обставин, 
тоді як специфічні вживання репрезентуються як конкретні, оскільки вони ставлять під сумнів делімітовані просторово-ча-
сові окурентності (occurences) [8]. Як приклад наводяться наступні генералізуючі номінальні вживання:

Un homme aime ses enfants;
Un soldat doit mourir pour sa patrie;
І лише коли з’являються певні обмежувальні обставини, з’являється конкретний смисл: 
Un homme a quitté cette maison il y a une heure (§ 381).
Проте можливі й інші твердження: якщо ввести референційний критерій для характеристики референта гене-

ралізуючих номінальних синтагм загалом чи лише референта певної номінальної синтагми, застосувавши інтенцію 
чи поняття, то в цьому випадку абстрактний статус є загалом ключовим. Якщо генералізуюча номінальна синтаг-
ма le chien посилається на поняття чи на ідею chien, то зрозуміло, що може йтися лише про абстрактний референт, а  
значить – про абстрактну номінальну синтагму. Субстантив chien однак не стає абстрактним. І це очевидно. Ризик понятій-
ної асиміляції тут є більшим, ніж з іншими випадками “не специфічних“ вживань, тому що референція генералізуючої номі-
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нальної синтагми типу les/le/un N приєднує певною мірою референцію іменника. Але в будь-якому випадку їх не можна плу-
тати. Потрібно мати на увазі, що ця референція не знаходиться на одному рівні [12]. Субстантив є загальним “предикатом”, 
призначеним для застосування до окурентностей. Говорячи про абстрактний чи конкретний референт, ми розглядаємо тип 
окурентностей, до яких він застосовується a priori. Генералізуюча номінальна синтагма ж, навпаки, репрезентує вживання 
іменника, який може розглядатися як абстрактний не тому, що тип окурентності, який відповідає іменнику є абстрактним, а 
тому, що денотований референт в цьому вживанні не є фактуальним. Все ще будучи конкретним, іменник в генералізуючому 
вживанні утворює абстрактну номінальну синтагму, тому що береться до уваги екзистенційна ідея.

І навпаки, іменник, відомий як абстрактний, може функціонувати в специфічному синтаксичному оточенні і з’являтися 
в номінальній синтагмі, яка до певної міри є конкретною на противагу генералізуючій номінальній синтагмі. Наприклад, 
номінальна синтагма La passion de Pierre se lisait sur son visage репрезентується як конкретна поряд з номінальною синтаг-
мою La passion est mauvaise conseillère. Подібне спостерігається і в наступному прикладі: Je n’ai pas le courage de lui refuser 
cette aide. Ця номінальна синтагма протиставляється іншій: Le courage nourrit les guerres, mais c’est la peur qui les fait naitre, 
яка сприймається як абстрактна.

На основі цих прикладів можна сказати, що критерій онтологічної залежності опирається переважно на генералізуючі 
вживання субстантива.

Наступний етап на шляху дослідження опозиції абстрактне/конкретне полягає в розгляді проблеми класифікації іменни-
ків типу blancheur, explosion, тобто іменників, похідних від прикметників (blanc), дієслів (exploser). Ці субстантиви загалом, 
є абстрактними. Однак міркування щодо такої класифікації не мають однакового ступеня когеренції. Відповідно до критерію, 
використаного для визначення опозиції абстрактне/конкретне, когерентні позиції поділяються на матеріальні/нематеріальні 
або референційно автономні/неавтономні. Якщо звернутися до першої, то blancheur і explosion є абстрактними іменниками, 
оскільки їх окурентності не мають матеріальності. Якщо ж взяти другу, а саме іменники, референти яких не існують незалежно 
від інших, то отримаємо той самий результат, оскільки, як ми побачимо згодом, ці когерентні позиції є пов’язані. Blancheur і 
explosion є субстантивами синкатегорематичними [12, с. 40], тому що окурентності, які вони об’єднують проявляють онтоло-
гічну залежність до інших окурентностей. Окурентність іменника blancheur чи explosion не є незалежною, на противагу оку-
рентності субстантива chien (з точки зору референції). Насправді, вона передбачає, що якась інша сутність має властивість “бі-
лизни” і не може існувати незалежно від іншого референта як окурентність абстрактного субстантива. Підкреслимо, що обидва  
аналізи роблять з дієслів і прикметників абстрактні терміни: якщо blanc і exploser є абстрактними, то це з тих самих мірку-
вань, що і blancheur та explosion.

Але ця когеренція вже не прослідковується в аналізі, що розглядає blanc і exploser конкретними, а blancheur та explosion 
абстрактними. І перед нами постає питання, про те, яким чином “номіналізація” здійснює перехід від конкретного до аб-
страктного?

На перший план виходять два типи пояснень, які іноді переплітаються. Одне опирається на критерій доступний/недо-
ступний смисл і таким чином протиставляє blanc і blancheur, аргументуючи це тим, що наші чуття можуть перевірити, чи 
предмет є білим, то вони не можуть зробити теж саме з якістю чи властивістю blancheur, оскільки вона розглядається сама в 
собі, без чутливої опори. Отже, якщо épais для М.Гревіса [9, § 452] є конкретним, то це тому, що “nous constatons par nos sens 
qu’un objet est épais. Si, épaisseur est, par contre, abstrait, c’est parce que nous pouvons aussi considérer cette qualité en l’isolant 
de la réalité où elle se réalise.” Як видно, недоступність смислу в цьому випадку є наслідком референційного відокремлення 
властивості чи дії по відношенню до об’єктів, відносно яких ця властивість повинна застосовуватись. Звідси й виходять ці 
змішані дефініції опозиції іменник абстрактний/конкретний. Визначення М.Гревіса [9, § 452] відповідає змішаній схемі:

– “le nom concret désigne un être ou un objet tombant sous nos sens ou considérés comme pouvant tomber sous nos sens”.
– “le nom abstrait désigne une propriété ou une qualité séparées par notre esprit des êtres ou des objets où elles se trouvent 

réalisées.” 
У другому поясненні, що стосується процесу переходу від конкретного до абстрактного, використано саме цей фактор 

відокремлення. Для визначення абстрактного статусу білизни (blancheur) по відношенню до конкретного статусу білого, 
перцептивний критерій повністю поступається місцем критерію відокремлення. Тобто абстракція білизни (blancheur) по 
відношенню до білого (blanc) є результатом відокремлення номінального референта, якого вимагає прикметник. Обидва 
пояснення, окремо взяті, є, на нашу думку, достатніми, оскільки ставлять наголос на статус властивості чи якості blancheur, 
дії explosion. Якщо ж ми розглянемо ближче ці пояснення, то зауважимо, що їх аргументація опирається насправді не на 
субстантив, а на генералізуючі вживання субстантива, тобто на вживання, де субстантив ефективно використовується для 
того, щоб відіслати до властивості чи дії загалом: 

La blancheur est un signe de tristesse. 
L’explosion n’arrive qu’après la mise en feu.
Les explosion font toujours du bruit.
Наведені приклади свідчать про те, що властивість чи дія є насправді недоступними для смислу або відокремленими від 

будь-якої смислової опори. І саме в генералізуючому вживанні ця властивість чи дія отримують абстрактний статус. Проте 
не можна переносити таку абстракцію на сам іменник. Blancheur i explosion є загальними предикатами, призначеними для 
застосування для особливих окурентностей властивості і якості, зокрема таких як: 

La blancheur de Pierre m’inquiète.
L’ explosion de hier soir a duré un millième de seconde.
Ці приклади показують, що іменники blancheur та explosion теж є конкретними, як і blanc і exploser, тому що їх можна 

сприймати, і вони не отримали автономії, яку мають в генералізуючому вживанні, бо не зникли конкретні опори іменника 
чи прикметника.

Дещо відмінний результат можна зауважити у функціонуванні субстантива rondeur. Ця лексема, на відміну від blancheur, 
дещо послаблює свій конкретний характер при вживанні із абстрактним субстантивом. Про це свідчать такі приклади, як la 
rondeur de ses bras et la rondeur des sonorités. Така відмінність втрачається, якщо з rondeur вирішують зробити абстрактний 
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субстантив, оскільки він є похідним від прикметника. Будь-які інші варіативності “конкретизації” є неможливими, оскільки 
субстантив rondeur з самого початку є абстрактним.

Якщо проблема класифікації blancheur все-таки не є вирішеною і залишається відкритим питання вибору між абстрак-
тним і конкретним, то слід взяти до уваги питання, що стосується відношення між деривацією і абстракцією. Не можна 
стверджувати, що номіналізація автоматично супроводжується переходом до абстрактного. Помилка полягає в тому, що 
беруться до уваги лише генералізуючі вживання, які зазвичай розглядаються як такі, що вводять в дію не абстрактні імен-
ники, а абстрактні номінальні синтагми. Щоб знати більше про характер похідних blancheur i explosion, слід повернутися 
виключно до самих іменників і побачити, яким чином вони можуть розглядатися як абстрактні чи конкретні за своєю суттю. 
У таких випадках з метою уникнення плутанини, слід розрізняти абстракцію, пов’язану з вертикальним або ієрархічним 
зрізом семантичної лексеми, яка стосується метамовних властивостей імені як об’єкта, і семантики горизонтального або 
опозиції абстрактне/конкретне, яка застосовується до типу референтів, денотованих ім’ям.

Література:
1. Андреева О. П., Паповянц Э. Г. Внутренний гипостазис по линии развития неисчисляемых значений у исчисляемых 

существительных в современном английском языке и его семантические и прагматические последствия. Вісник Харківського дер-
жавного університету. 1995. Т. 1, № 384. С. 3–5.

2. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология. Москва: Международные отношения, 1977. 263 p.
3. Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. Київ: Вища школа, 1985. 360 с.
4. Иванюк Н. И. К проблеме противопоставления абстрактных и конкретных существительных. Ученые записки Горьковского 

ИГПИИЯ им. Н. А. Добролюбова. 1971. Вып. 38. С. 93–107.
5. Никитин М. В. Лексическое значение слова (структура и комбинаторика). Москва: Высшая школа, 1983. 128 с.
6. Розина Р. И. К противопоставлению конкретного и абстрактного в языке. Вопросы информационной теории и практики. 

1983. № 48. С. 27–33.
7. Buyssens E. Les categories grammaticales du français. Bruxelles: Edition de l’Université, 1975. 94 р.
8. Damourette J., Pichon E. (1910–1940). Des mots à la langue. Essai de grammaire de la langue française. P.: J.L.L. d’Artrey, 1911 – 

1927. T.1. 674 p.
9. Grevisse M. Le Bon Usage. 13 ed. P.: Duculot, 1980. 1770 p.
10. Heinimann S. Die Abstraction in der franzosiscen Literatursprache des Mittelalters.Berne: Francke, 1963. 297 p.
11. Kleiber G. Nominales. Essai de sémantique référentielle. P.: 1994. 247 p.
12. Kleiber G. Problèmes de référence. P.: Klincksieck, 1981. 538 p.
13. Martin R. Le fantome du nom abstrait. Actes du colloque de Dunkerque (15 – 18 septembre 1992) “Les noms abstraits”. Villeneuve 

d’Ascq: Presse Universitaire du Septentrion. 1996. Pp. 41–51.
14. Robert P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Le petit Robert. P.: Le Robert, 1992. 2172 p.
15. Trost K. Zur Definiition der Abstracta (am Beispiel vom Russisch und Deutch). Indogermanische Forschungen. № 81. Pp. 221–239.



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 5(73), березень, 2019 р.

ISSN 2519-2558 
РОЗДІЛ 2. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА ТА ПРАГМАТИКА

81

© В. Б. Приходько

УДК 809.1
Приходько Вікторія Богданівна,

кандидат філологічних наук, доцент, Луцький національний технічний університет, 

ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД ЯК НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ

У статті йдеться про художній переклад як національно-культурний діалог. Розглядається міждисциплінарний підхід 
до перекладу, зокрема його компаративістський аспект. Досліджено генезу розуміння перекладу як діалогу у вітчизняному 
та світовому літературознавстві та компаративістиці. Встановлено, що переклад – це широкий діалогічний процес між 
автором і читачем за посередництвом перекладача, що включає в себе рецепцію та інтерпретацію, як основу встановлен-
ня діалогу власне між текстом і перекладачем. Зазначено, що дослідження такого діалогу через зіставлення перекладу з 
оригіналом на рівні тексту дозволяє більш глибоко вникнути в діалектику взаємовідносин між ними.

Ключові слова: діалог, переклад, національний, культура, компаративістика, іншомовний дискурс.
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LITERARY TRANSLATION AS NATIONAL AND CULTURAL DIALOGUE

The article deals with literary translation as a national and cultural dialogue. Interdisciplinary approach to translation, in particular 
its comparative aspect, is examined. The genesis of translation understanding as a dialogue in the national and world literary studies and 
comparative studies is researched. It has been established that translation is a broad dialogical process between the author and the reader 
through the interpreter, which includes reception and interpretation as the basis for establishing a dialogue between the text and the trans-
lator. It is noted that the study of such a dialogue by comparing the translation with the original at the text level allows to understand deeper 
the dialectics of the relationship between them.

Translation is one of the most important ways of entering a literary work as a translator of national and cultural discourse into another 
culture, but it cannot exist without mediation translation interpretation. Translation is the duality of the author and translator, the duality of 
languages and cultures. Hermeneutics understands translation much wider than interaction between two languages. Translation can also be 
in-language: when we want to understand the language of another person or written text, we also translate from the external to the internal.

The dialogue of cultures and literatures is essentially endless and uncompleted. Translation as a dialogue is a joint movement of the text 
and an interpreter as a reader towards each other, the purpose of which is mutual understanding, and the result of this mutual understanding 
is the text of translation.

Key words: dialogue, translation, national, culture, comparative studies, foreign language discourse.

Сьогодні однією з найбільш нагальних проблем міжнародного спілкування є діалог культур. Суспільство інтерпретує ко-
жен феномен людського життя як феномен культури, прагнучи при цьому до інтеграції культур. Вступаючи в діалог, націо-
нальні культури відкривають в собі щось нове. Основними категоріями концепції діалогу культур є «культура – особистість 
– діалог – текст – рецепція – розуміння – інтерпретація». У зв’язку з цим останнім часом переклад почали розглядати як 
культурологічне явище, оскільки він перетинає не лише кордони мов, а й межі культур, а створюваний в ході цього процесу 
художній текст транспонується не тільки в іншу мовну систему, але і в систему іншої ментальності, що передбачає подо-
лання у перекладі не тільки мовних, а й культурних бар’єрів, і дозволяє розглядати переклад як вид міжкультурної мовної 
діяльності (JI. Бархударов, B. Комісаров, А. Швейцер, C. Басснет, М. Бейкер та ін.).

Все частіше поняття «діалогу культур», яке вживається для відображення комплексної і динамічної структури міжна-
родного спілкування, включає в себе переклад художньої літератури як необхідний компонент, важливість якого важко пе-
реоцінити: «Діалог – це, можна сказати парадна частина людського спілкування. Його чорновий хід веде через важку <…> 
роботу перекладу, що виковує самі механізми розуміння та його рефлективні ресурси» [1, с. 634]. Саме завдяки перекладам 
українська література стала надбанням світової культури, і переважна більшість іншомовних читачів знайома виключно з 
трансльованими версіями творів українських письменників.

Переклад є надзвичайно важливим та, водночас, складним видом людської діяльності, тому не дивно, що різними його 
аспектами займаються лінгвісти, літературознавці, культурологи, психологи та інші дослідники. Переклад відіграє величез-
ну роль в міжкультурній комунікації, що вказує на необхідність аналізу всіх його аспектів.

Метою даної розвідки є розглянути художній переклад в аспекті національно-культурного діалогу.
Сьогодні все більше дослідників говорять про міждисциплінарний підхід до перекладу. Одним з перших, хто заговорив 

про недостатність вивчення лише психофізіологічної і мовної сутності перекладу, був відомий лінгвіст В. Виноградов. Він 
зазначив, що розуміння іноземного тексту не внесене в коло розглянутих проблем тому, що втрачають сенс формулювання 
процесу перекладу, що однаково відносяться і до машини, і до людини, «тому що машина не розуміє тексту, ні його сенсу, 
ні його емоційно-естетичного змісту» [3, с. 65-71]. З одного боку, на думку вченого, сприйняття перекладача, як і будь-якого 
читача, не усувається з перекладу, а з іншого – мета перекладу полягає «не в підгонці тексту під чиєсь сприйняття, а в збе-
реженні змісту, функцій і ідейно-художніх цінностей оригіналу» [3, с. 67]. 

Послідовним прихильником літературознавчого підходу до перекладу був і Г. Гачечиладзе. У своїй книзі «Художній пе-
реклад і літературні взаємозв’язки» (1964) автор зазначає, що переклад – це вид художньої творчості, «де оригінал виконує 
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функцію, аналогічну тій, яку виконує для оригінальної творчості жива дійсність. Відповідно до свого світогляду перекладач 
відображає художню дійсність обраного ним твору в єдності форми і змісту» [5, с. 95]. 

 Як бачимо, в літературознавчому підході до перекладу є те, чого бракує лінгвістичній теорії, – вони намагаються охопи-
ти весь текст художнього твору в його оригінальному і перекладному варіантах. З іншого боку, літературознавство не може 
існувати без аналізу мови оригіналу і перекладу, так як у творі кожна граматична чи синтаксична конструкції є складовими 
частинами художнього образу. Тому погоджуємось з підходом до вивчення художнього перекладу, як надзвичайно плідно-
го різновиду міжлітературної та міжкультурної взаємодії-діалогу, в рамках порівняльного літературознавства (П. Топер,  
Д. Наливайко, А. Ткаченко та ін.), що враховує національну специфіку художньої творчості і образного освоєння іншомов-
ного дискурсу, але використовує при цьому безперечні досягнення лінгвістики.

У компаративістиці зафіксовано такі основні види міжнаціональних літературних взаємин, як генетико-контактні 
зв’язки, типологічні збіжності, спільності й аналогії, а також переклад. Так, у книзі «Козацька християнська республіка» 
(1992) Д. Наливайко підкреслював: «Сучасна наука їх розглядає в їхній реальній взаємопов’язаності й взаємодії, як дві сто-
рони єдиного процесу міжнаціональних літературних і культурниї спілкувань, і небезпідставно О. Веселовський називав 
їх «зустрічними течіями» в інтернаціональному літературному процесі» [8, с. 13]. Крім того, Д. Наливайко визначає ще 
один тип міжнаціональних літературних взаємин – «звернення до життя й історії певного народу в літературі інших країн, 
і зворотній процес, тобто іноземна тема в даній національній літературі» [8, 13-14]. Цей тип, як вказує вчений у монографії 
«Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ-ХVІІІ ст.» (1998), актуалізувався наприкінці ХХ століття і переріс в 
окрему галузь компаративістики – imagologie [9, с. 4]. Теоретичні здобутки Д. Наливайка, які спонукають розширити межі 
порівняльного літературознавства, дають можливість зробити наступний крок у визначенні нових шляхів у компаративіст-
ських дослідженнях.

Оскільки кожен художній текст діалогічний за своєю природою: має суб’єкта, автора, який за допомогою тексту ви-
словлює свої думки іншому суб’єкту, читачеві, запитує його або спонукає до дії, вважаємо за доцільне виділити ще один 
вид взаємодій між культурними та літературними явищами, які відбуваються в межах одного національного дискурсу, 
а також між різними дискурсами, – діалог. Виходячи із поняття всесвітньої літератури (вперше цей термін використав  
А. Діма: «Переваги всесвітньої літератури обумовлені художньою цінністю структур, що її складають. Цікавий сюжет, ви-
разна мова і стиль, опуклі характери, чітка композиція, блискуча новизна образів, оригінальність віршування значно спри-
яють виходу твору за межі країни, в якій воно з’явилося» [6, с. 37]), визначимо три види такого діалогу: 1) свідомий діалог 
одного письменника з іншим (через інтертекст, ремінісценції тощо); 2) діалог, що виникає між творами різних письменників 
і здійснюється у свідомості реціпієнта, який спирається на свій тезаурус; 3) діалог між письменником і читачем (через ре-
цепцію та інтерпретацію), в який, якщо йдеться про іншомовний дискурс, вклинюється посередник – перекладач.

Отже, переклад є одним з найважливіших способів входження художнього твору, як транслятора національно-культур-
ного дискурсу в іншу культуру, але він не може існувати без опосередкованості перекладацькою інтерпретацією. Переклад 
– двоєдність автора і перекладача, двоєдність мов і культур. Герменевтика розуміє переклад набагато ширше, ніж взаємодія 
між двома мовами. Переклад може бути і внутрішньомовним: коли ми хочемо зрозуміти мову іншої людини або написаний 
текст, ми теж здійснюємо переклад із зовнішнього у внутрішнє. Про те, що будь-яке спілкування передбачає акт перекла-
ду-розуміння, писав ще Ф. Шлейермахер: «Адже посередництва перекладача потребують... і сучасники, які не розділені 
діалектами, а лише походять з різних класів, отримали різну освіту і не пов’язані постійним спілкуванням» [12, с. 127]. Роз-
виваючи цю думку, П. Рікер пише, що «внутрішній переклад (тобто тлумачення тексту в рамках однієї мови) являє собою 
просто доповнення до зовнішнього перекладу, тобто перекладу з однієї мови на іншу» [10].

Розуміння перекладу як діалогу, коли в центрі уваги – процес перекладацької діяльності і її суб’єкт, можна віднести до 
вчення Ф. Шлейермахера, а французьку інтерпретативну теорію – до ідей М. Бахтіна. Основним для перекладознавства 
досягненням герменевтики є діалогічна картина світу, обгрунтована в працях М, М, Бахтіна і Г.-Г. Гадамера. Вона дозволяє 
розглядати відносини між автором і перекладачем, перекладачем і твором як суб’єкт-суб’єктні, а критерієм точності пере-
кладу вважати формулу: «...Подолання чужості чужого без перетворення його в суто своє...» [2, с. 371]. 

На думку М. Бахтіна, в діалозі важливою умовою є «довіра до чужого слова, побожне прийняття (авторитетне слово), 
учнівство, пошуки і змушення глибинного сенсу, згода, її нескінченні градації і відтінки.... » [2, с. 300]. Художній текст в 
розумінні вченого не піддається кодуванню, він «відповідає» читачеві і містить в собі як мінімум два активних голоси, два 
«духа» що знаходяться в діалозі. Спілкування двох «духів» – суть перекладу, основа і обов’язкова його умова, а результат 
цього спілкування – зафіксовано у вигляді тексту перекладу. Важливими є також роздуми М. Бахтіна про «чуже слово», яке 
в процесі діалогічного спілкування повинно перетворитися в «своє – чуже» або «чуже – своє» [2, с. 350]. Принцип діало-
гічності поширюється М. Бахтіним і на взаємовідносини культур: «Чужа культура тільки в очах іншої культури розкриває 
себе повніше і глибше <...> Ми ставимо чужій культурі нові запитання, яких вона сама собі не ставила, ми шукаємо в ній 
відповіді на ці наші запитання, і чужа культура відповідає нам, відкриваючи перед нами нові свої сторони, нові смислові 
глибини. Без своїх запитань не можна творчо зрозуміти нічого іншого і чужого» [2, с. 334, 354]. Таким чином, ставлячи свої 
запитання, кожна культура знаходить у відповіді на них в смислових глибинах іншої культури щось важливе і необхідне для 
неї самої і в той же час збагачує і іншу культуру, знаходить в ній нові сторони, які, можливо, в цій культурі були недостатньо 
розкритими. Сенс розкривається тільки в зіткненні з чужим сенсом, і в результаті цього зіткнення виникає діалог, що долає 
замкнутість сенсів і – ширше – культур. Література, на думку М. Бахтіна, – невідривна частина всієї культури і її не можна 
відокремлювати від решти культури. 

У світлі діалогічної картини світу, запропонованої Г.-Г. Гадамером, який багато в чому повторює М. Бахтіна, розуміння 
досягається завдяки мові і через бесіду (діалог), а переклад набуває універсального сенсу. Той, хто знає чужу мову, пере-
кладу не потребує; саме незнання чужої мови змушує звертатися до перекладача, що подвоює герменевтичний процес: 
перекладач розмовляє з автором, а читач – з перекладачем, який розмовляє з автором. Переклад, вважає Г.-Г. Гадамер, поді-
бний до розмови, в якій дистанцію між власною і чужою думкою важко визначити і це часто змушує йти на компроміс. Щоб 
зрозуміти точку зору співрозмовника, ми часто ставимо себе на його місце так само, як перекладач ставить себе на місце 
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автора. Як в діалозі співрозмовники готові прийняти чужу думку, щоб прийти до спільного рішення, так і перекладач «пови-
нен зберегти за рідною мовою всі її права і разом з тим віддати належне чужому» [4, с. 450]. Розмова перекладача із текстом 
особлива, так як завдяки інтерпретатору текст знаходить свій голос, проте перекладач залишається лише партнером в цьому 
обговоренні, причетним до сенсу тексту нарівні із самим текстом. Якщо до цього в герменевтиці абсолютною величиною 
був автор, то у Г.-Г. Гадамера – текст і безліч закладених в ньому сенсів. Діалог ведеться не між автором і читачем, а чита-
чем і текстом: читач проектує себе на текст, поєднує свій горизонт із текстовим, не зациклюючись лише на задумі автора. 
Концепція Г.-Г. Гадамера дає перекладачеві повне право на співтворчість.

Сучасні вітчизняні та зарубіжні теоретики перекладу також згадують про діалогічність процесу перекладу. Наприклад, 
у Г. Гачечиладзе читаємо: «... перекладачеві найкраще вдається переклад твору, близького йому за настроєм, що відповідає 
його творчій індивідуальності» [5, с. 99]. Польська дослідниця З.Росінська розглядає концепцію реципієнта як учасника діа-
логу, який включає в себе «неусвідомлюваний» та «свідомий» рівні: «Реципієнт дозволяє творові викрасти себе, дозволяє 
йому відірватися від самого себе. Вони стають одним цілим… Такі реакції описує також і Фройд. Він називає їх океанічни-
ми відчуттями…Відчуття океанічної єдності з твором є, в такий спосіб, діалогом неусвідомлюваних, «неусвідомлюваного» 
твору та неусвідомлюваного реципієнта. До сприймання залучається також і свідомий рівень. І на цьому рівні також відбу-
вається діалог. «Свідомість твору» – це передусім його форма; свідомість діяльності реципієнта – це перцепція форми та її 
перетворення. Тобто надання їй сенсу» [11, с. 325-326]. Канадський перекладач Ж. Деліль у своїй книзі «Аналіз дискурсу як 
метод перекладу» (1984) зазначає, що сприйняття тексту перекладу супроводжується ментальною активністю, яку дослід-
ник називає екзкгезою, тлумаченням чи інтерпретацією. Інтерпретація для нього – «не що інше, як герменевтичний діалог 
між перекладачем і оригіналом» [13, с. 70]. Українська дослідниця М. Лановик слушно вказує на „діалогічність” процесу 
створення іншомовної версії твору, що «заторкує нове коло питань. При цьому кожна іншомовна версія розширює поле ін-
тертекстуальності. Якщо взяти за основу Бахтінський погляд на діалоговість як модель творчості, то, безперечно, художній 
переклад є подібним видом діяльності. Адже у його процесі перекладач вступає в діалог з текстом, з автором першотвору, 
його культурою, епохою, іншими метатекстами» [7, с. 187]. 

Отже, як бачимо, діалог культур, а отже і літератур, за своєю суттю нескінченний і незавершений: «Немає ні першого, 
ні останнього слова і немає меж діалогічному контексту (він йде в безмежне минуле і в безмежне майбутнє). У будь-який 
момент розвитку діалогу існують величезні, необмежені маси забутих смислів, але в певні моменти подальшого розвитку 
діалогу, по ходу його вони знову згадаються і оживуть в оновленому (в новому контексті) вигляді. Немає нічого абсолютно 
мертвого: у кожного сенсу буде своє свято відродження» [2, с.393]. Переклад – це широкий діалогічний процес між автором 
і читачем за посередництвом перекладача, що включає в себе рецепцію та інтерпретацію, як основу встановлення діалогу 
власне між текстом і перекладачем, як виявлення неявного сенсу, що проходить крізь призму перекладацької свідомості 
і, при цьому, збагачується нею, як ряд послідовних дій, направлених на ініціацію твору до діалогу і на здійснення цього 
діалогу. Переклад як діалог – це спільний рух тексту і перекладача як читача назустріч один одному, мета якого – взаємо-
розуміння, а результат цього взаєморозуміння – текст перекладу. Дослідження такого діалогу через зіставлення перекладу з 
оригіналом на рівні тексту дозволяє більш глибоко вникнути в діалектику взаємовідносин між ними.
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СЕМАНТИЧНИЙ ЗМІСТ ЛЕКСЕМИ «FAKE»

У статті встановлено семантичний зміст лексеми «fake», яку представлено як ключову лексему номінації контрастивного 
концепту «fake news» на матеріалі англійських словників-тезаурусів, електронних лексикографічних ресурсів. 

Етимологію лексеми з’ясовано. В результаті аналізу виявлено семантичні ознаки зазначеної лексеми та її синонімічних засо-
бів, що репрезентують концептуальні ознаки, лексико-семантичну представленість даного концепту в англійській мові. Виявлені 
опозитивні кореляти ключової лексеми, що існують в єдності з основними характеристиками досліджуваного контрастивного 
концепту «fake news», що відноситься до категоріальних модально-оцінних ментальних утворень певного типу.

Ключові слова: семантика, ключова лексема, контрастивний концепт, синонімічні засоби, концептуальна риса.

Svitlana Rybachok,
Candidate degree in Philology, Associate professor, Ternopil national economic university

SEMANTICS OF THE LEXEME «FAKE»

In this article, semantics of the key lexeme «fake» which represents the contrastive concept «fake news» in English is defined on the 
factual basis of the English dictionaries-thesauruses, electronic lexicographic resources.

The etymology of the lexeme clarified. The results of lexical and semantic analysis of the lexeme «fake» verbalizing the concept «fake news» 
demonstrate revealing of the semantic features of the lexeme «fake», represented the basic conceptual components of its meaning, identified by 
common synonymic means and indicated by its combination of nominative units (verbs, nouns, adjectives) help to explicate main characteristics 
of the concept. The opposite correlation means used as a basis for explanation of the contrastive concept «fake news» as a categorical modal and 
evaluative characteristics of the concept are identified. The negative connotation and evaluation features of the concept characterize the types of 
phenomena (objects, situations, relationships, abstract phenomena) and areas of application (domestic, scientific, philosophical, legal, political). 

Key words: semantics, contrastive concept; synonymic means; conceptual feature, key lexeme.

Сучасні комп’ютерні інформаційних технології, змінюючи картину світу, стають невід’ємною частиною суспільства, 
культури нашої епохи. Такі інноваційні засоби стають інструментами конструювання нової соціальної реальності, створюють 
нові форми соціальної практики, трансформують концептуальну та мовну картини світу. Відтак, виявлення, опис та аналіз 
сучасних гібридних способів формування соціальної реальності є актуальним завданням соціологів, філософів, політологів, 
психологів, мовознавців, дослідників міждисцилінарних наук з метою вивчення способів їх вербалізації та детермінації. Саме 
лінгвістика залишається у цій системі наук базою найбільш доступних для спостереження емпіричних даних, оскільки саме у 
семантиці вербальних знаків фіксуються результати ментальної діяльності, що конструюють соціальну реальність. 

У 2017 за версією популярного онлайн словника Collins English Thesaurus «fake news» стало словом року (CET). Осно-
вною причиною такого рішення визнано те, що кількість вживань цих мовних засобів порівняно з іншими роками зросла на 
365% в медіаресурсах та Інтернеті, зокрема, де їх застовують для впливу та контролю над свідомістю користувачів, маніпу-
лювання суспільною думкою громадян. Більше того, дана англомовна одиниця калькувалася і транслювалася у різні сфери 
вжитку, як побутові, так і професійні, а також різними мовами світу. 

Мета статті – дослідити семантичний зміст лексеми fake як ключової лексеми репрезентанта концепту fake news, зо-
крема, з’ясувати етимологію слова, дослідити семантичне наповнення зазначеної лексеми та її синонімічних засобів, роз-
глянути лексико-семантичну представленість даного концепту в англійській мові. 

Незважаючи на те, що пік активного вживання мовної одиниці fake news припав на минулий 2017 рік, окремі аспекти 
даного феномену вже ставали об’єктом досліджень, зокрема у наукових розвідках О. В. Грищенко (жанрові особливості 
фейк ньюс), О. І. Морозової (лінгвальні аспекти неправди), Ю.О. Омельчук (лінгвокогнітивні, комунікативно-прагматичні 
параметри псевдоновин) ін. [1; 3; 5].

Враховуючи те, що в семантиці знаків мови та мовлення зафіксовані результати ментальної діяльності, при цьому «зна-
чення є концепт, схоплений знаком» [4, с. 113], «квант досвіду», фрагмент інформації, ментальні утворення, що представ-
ляють собою усвідомлені, типові фрагменти досвіду, що зберігаються в пам’яті людини [2, с. 37], для вияснення семан-
тичного наповнення концепту найбільш доступним та інформативним вважається лексичний рівень мови (Е. Кубрякова,  
В. З. Демьянков, В. И. Карасик, С. А. Жаботинська та ін.). У зв’язку з цим, для лінгвокогнітивного дослідження концепта 
fake news в англійській мові була вибрана лексема fake як найбільш генералізована по своїй суті, комунікативно навантаже-
на, що входить у багаточленні синонімічні ряди, що відображають різні аспекти досліджуваного концепту. 

Варто зауважити, що серед ментальних утворень, що допомагають нам зберігати в пам’яті наш досвід, концепт fake 
заслуговує особливої уваги, оскільки він фіксує динаміку розвитку сучасного відношення до дійсності. Інформаційні техно-
логії модифікують сприйняття того, що є реальне, справжнє на відміну від віртуального, фальшивого. Фейк як кваліфікація 
дійсності є результатом співвіднесеності двох уявлень – реального і даного, що дає підстави умовно віднести його до контр-
астивних модально-оцінних категоріальних концептів [2, с. 141].

Задля виявлення семантичного значення лексеми fake звертаємося до лексикографічних джерел, зокрема English Oxford 
Living Dictionary (EOLD) [8], Collins English Thesaurus (CET) [6], Cambridge Dictionary (CD) [7], Merriam-Webster Dictionary 
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(MWD) [9], оскільки саме вони у найбільшій мірі фіксують ментальні доробки носіїв англійської мови, а також дають змогу 
експлікації тлумачення основних характеристик досліджуваного концепту.

Походження даної лексеми невизначене та датується кінцем 18 століття (спочатку вживалось як жаргон, хоча вживан-
ня дієслівної форми фіксувалось вже у пізньому етапі середньоанглійського періоду: походження; можливо, пов’язане з 
німецьким fegen: обгортати, щоб приховати, а також порівнюють з англійським fig – dress up (someone) to look smart 
(одягати(ся) когось так, щоб виглядати кращим, розумним). Також, відома ідіома fig leaf – something that hides something 
that is dishonest or embarrassing (те, що прикриває сором, щось нечесне, ганебне) (EOLD). Тому, етимологічно fake в англій-
ській мові асоціюється з бажанням приховати щось, видавати бажане за реальне.

У тлумачному англомовному словнику English Oxford Living Dictionary різночастиномовне слово «fake» визначається 
таким чином:

Fake – adj 1. Not genuine; imitation or counterfeit; ‘she got on the plane with a fake passport’, ‘a fake Cockney accent’ 1.1 (of 
a person) claiming to be something that one is not ‘a fake doctor’ (1.не справжній; імітація або підробка; 1.1 той, хто видає 
себе за іншого); n: 1.a thing that is not genuine; a forgery or sham. ‘fakes of Old Masters’ 1.1 A person who falsely claims to be 
something. ‘I felt sure that some of the nuns were fakes’ (1. предмет, який не є справжнім; фальсифікація або фікція. 1.1. Лю-
дина, яка фальшиво видає себе за іншу); v: 1. Forge or counterfeit (something); 1.1 Pretend to feel or have (an emotion, illness, or 
injury) ‘she faked her spouse’s signature’; 1.2 Make (an event) appear to happen. ‘he faked his own death’; 1.3.Fake someone out. 
Trick or deceive someone (Підробити, шахраювати; 1.1 Прикидатись, вдавати (емоції, хвороби або травми) 1.2 Підробити, 
імітувати предмет, подію. 1.3. фальсифікувати, обдурити) (EOLD).

Fake – adj 1. being such in appearance only and made with or manufactured from usually cheaper materials; 2. being such in 
appearance only and made or manufactured with the intention of committing fraud; 3. lacking in natural or spontaneous quality; 4. 
not being or expressing what one appears to be or express (1. бути таким тільки за зовнішнім виглядом і виготовленим, зазви-
чай із дешевших матеріалів; 2. бути таким тільки за зовнішнім виглядом і виготовленим з метою здійснення шахрайства; 
3.недосконалий у природній або безпосередній якості; 4. бути не тим (чим), що хтось (щось) вдає; n 1. An imitation that is 
passed off as genuine; 2. One who makes false claims of identity or expertise (1.імітація, яка видається за справжню; 2.той, 
хто робить неправдиві твердження про особистість або досвід); v – 1. To imitate or copy especially in order to deceive; 2. 
To present a false appearance of; 3. To perform, make, or do without preparation; 4. To elude (an opponent in a sports contest) by 
making a deceptive or agile movement (1.наслідувати або копіювати особливо, щоб обдурити; 2. обдурити, фальсифікувати; 
3. виконувати або робити без підготовки, імпровізувати; 4. вислизати (про противника у спортивному змаганні), роблячи 
обманливий або спритний рух) (MWD). 

Лексикографічні дані щодо досліджуваної лексеми у словнику Collins такі: 1. a. to make (something) seem real, satisfactory, 
etc. by any sort of deception or tampering; b. to practice deception by pretending or simulating (something); 2. to improvise; noun 
– 3. anything or anyone not genuine; fraud; counterfeit; 4. Informal – a deceptive act, movement, etc. adjective – 5. fraudulent; not 
genuine; sham; false; 6. artificial; not real; made of synthetic fibers – fake fur. (1. a. видавати (щось) за реальне, задовільне за 
допомогою обману або фальсифікації; b. обманювати, вдаючись чи заохочуючи до певних дій; 2. імпровізувати; іменник – 3. 
щось (хтось) не є справжнім; шахрайство; підробка; 4. обман, обманливий рух; прикметник – 5. шахрайський; не справ-
жній; фіктивний; помилковий; 6. штучний; неприродній; синтетичний)(CET).

Ми бачимо, що слово означає ситуацію, яка є не є реальною, є підміною або підробкою справжньої ситуації, події, речі; 
має оманливий вигляд, створюється з метою обману, фальсифікації, як в конкретному значенні (фальшивий паспорт, під-
роблені гроші), так і в більш загальному значенні (робити копію, імітувати оригінальний предмет, підробляти з метою 
обману, фальсифікації). 

Аналіз дефініцій дозволив виділити основні значення лексеми fake. Оскільки по своїй суті даний концепт є атрибутом 
дійсності, спершу розглянемо основні атрибутивні значення: 1. не справжній, неприродній; 2.підроблений; 3. шахрайський; 
4. дешевий; 5. нещирий, 6. штучний. Основні номінативні значення: 1. підробка, імітація 2. людина, яка робить неправдиві 
заяви, 3. шахрай; та дієслівні значення: 1. робити копію з наміром обдурити; 2. підробляти, підміняти з метою обману; 3. 
маніпулювати, фальсифікувати, зобразити у фальшивому світлі, 4. говорити нещиро, не звертаючи уваги на факти; 5. робити 
обманливий, спритний рух, вислизати (н-д, у спорті).

Далі розглянемо лексикографічні дані щодо синонімічних засобів з відмінними по семантиці значеннями. На попу-
лярному інтернет сайті Oxford Thesaurus Online зафіксовані такі синоніми: forgery, counterfeit, imitation, bogus, artificial, 
copy, sham, fraud, hoax, mock-up, dummy, reproduction, lookalike, likeness, forged, false, spurious, pseudo,, synthetic, simulated, 
reproduction, replica, ersatz, plastic, man-made, assumed, improvised, invented, affected, insincere, unconvincing, sharlatan, quack, 
mountebank, impostor, pretender, hoaxer, cheat, cheater, deceiver, dissembler, trickster, fraudster (EOLD). 

Словник-тезаурус Collins виділяє такі синонічні засоби: artificial, forgery, counterfeit, imitation, bogus, affected, assumed, 
put-on, copy, fraud, pretend false, mock, sham, pseudo (informal), charlatan, deceiver, sham (CET).

Словник Roget’s 21st Century Thesaurus подає такі лексеми, синонімічні за значеннями: false, counterfeit, imitation, bogus, 
artificial, affected, assumed, concocted, fabricated, fictitious, forged, fraudulent, invented, make-believe, mock, phony, pretended, 
pseudo, reproduction, sham, simulated, spurious; imposter, copy actor, bluffer, charlatan, cheat, deception, fabrication, faker (RCT).

Merriam-Webster Thesaurus виділяє такі лексеми із синонімічними значеннями: forged, imitation, counterfeit, artificial, 
bogus, dummy, ersatz, factitious, fraud, false, faux, man-made, mimic, mock, pretend, sham, simulated, substitute, synthetic, 
deceptive, fraudulent, misleading, affected, brummagem, feigned, assumed, bogus, contrived, factitious, false, feigned, forced, 
mechanical, mock, phony (also phoney), plastic, pretended, pseudo, put-on, sham, simulated, charlatan, faker, fakir, fraud, hoaxer, 
humbug, impostor (MWD).

Виокремимо такі найближчі синонімічні засоби лексеми fake – imitation, forgery, counterfeit, bogus, artificial, що визна-
чаються наступним чином:

Imitation – 1. The action of using someone or something as a model. ‘a child learns to speak by imitation’;1.1 An act of imitating 
a person’s speech or mannerisms, especially for comic effect. ‘He attempted an atrocious imitation of my English accent’. 2. A thing 
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intended to simulate or copy something else. ‘an imitation sub-machine gun’ (EOLD). 3. made to look like something else: an 
imitation leather jacket (CD); 4. The act, practice, or art of imitating; mimicry; 5. An instance or product of imitating, such as a copy 
of the manner of a person; impression; 6. A copy or reproduction of a genuine article; counterfeit (CET) (імітація, наслідування, 
передражнювання, копія, підробка).

Forgery – 1. The action of forging a copy or imitation of a document, signature, banknote, or work of art. ‘he was found guilty 
of forgery’ (EOLD); 2. An illegal copy of a document, painting, etc. or the crime of making such illegal copies: These banknotes are 
forgeries (CD); 3. The crime of forging money, documents, or paintings (CET) (підробка, незаконна копія, злочинна діяльність з 
підробки грошей, документів, фальсифікація).

Counterfeit – 1.Made in exact imitation of something valuable with the intention to deceive or defraud.‘counterfeit £10 notes’ 
1.1 Pretended; sham. ‘a counterfeit image of reality’ (EOLD); 2. Made to look like the original of something, usually for dishonest or 
illegal purposes: counterfeit jewellery/passports/coins; (CD); 3. Money, goods, or documents are not genuine, but have been made 
to look exactly like genuine ones in order to deceive people. He admitted possessing and delivering counterfeit currency. (CET) 
(підроблений з метою обману, щахрайства, створений з метою імітації оригінального, дорогого з незаконними цілями, що 
видається за справжнє).

Bogus – Not genuine or true (used in a disapproving manner when deception has been attempted) ‘a bogus insurance claim’ 
(EOLD); spurious or counterfeit; not genuine (CET) (підроблений, фальшивий).

Artificial – 1. Objects, materials, or processes do not occur naturally and are created by human beings, for example using science 
or technology. The city is dotted with small lakes, natural and artificial; 2. State or situation exists only because someone has created 
it, and therefore often seems unnatural or unnecessary. Removed from the artificial atmosphere of the fashion show, high-fashion 
clothes often look cheap and silly. 3. If you describe someone or their behaviour as artificial, you disapprove of them because they 
pretend to have attitudes and feelings which they do not really have. The voice was patronizing and affected, the accent artificial 4. 
If you say that food tastes or looks artificial, you do not like it because its taste or appearance does not seem genuine, and seems to 
be created by added substances (EOLD) (неприродній, штучно створений; вдаваний, напускний, неправдивий, синтетичний).

У поданих визначеннях синонімів лексеми fake виділяються такі ознаки 1. неприродній (штучний, вдаваний, синтетич-
ний), 2. нещирий (неправдивий), 3.імітації (копія, наслідування, передражнювання), 4.підробки (фальсифікація, фальшив-
ка), 5. шахрайський (нечесний, нелегальний, злочинний). Як бачимо, в англомовній дійсності лексема fake описує важливу, 
емоційно підкреслену несправжню, вдавану, штучну, фіктивну якість ситуації, предмету, явища, що створено для того, щоб 
видавати за справжню, реальну, яка є така, яка заміняє оригінальну, цінну, яка навмисно спотворює правдиву, реальну і під-
робляється з метою обману, шахрайства, яку не просто відрізнити від оригінальної, достовірної, та спрямована на довірли-
вих людей. Такі ознаки співіснують зі своїми протилежними контрастивними ознаками: genuine, real, true, sincere, natural, 
not false, loyal (дійсний, природній, щирий, автентичний, оригінальний, правдивий, законний). При цьому підкреслюється 
яскраво виражена негативна змістова конотація та оцінність, що характеризує типи явищ (предмети, ситуації, відношення, 
абстрактні явища) та сфери застосування (побутова, наукова, філософська, юридична).

Отже, аналіз семантичного наповнення лексеми fake в її репрезентації лексичними засобами в англійській мові включає 
такі ознаки: 

(а) “такий, що не відповідає дійсності, не достовірний, скопійований неприродній, штучний, синтетичний – гносеологіч-
на ознака, яка експлікується словами not genuine or real; an imitation that is passed off as genuine; artificial, seems unnatural;

б) з метою ввести в оману” – телеологічна ознака, на яку вказує словосполучення in order to deceive, for dishonest purposes; 
(г) кваліфікують дії, предмети, людські емоції, абстрактні сутності – репрезентаційна ознака, що відбивається словами 

copy, imitate, make, perform, created by human beings; 
(г) “негативна оцінність” – аксіологічна ознака, що передається словами dishonest, false, illegal (нечесний, фальшивий, 

незаконний). 
Внутрішня логіка розвитку значення цього слова може бути виражена в таких оцінках явища: не справжній – підробле-

ний – оманливий – фальшивий нелегальний. Відповідно, змінюється і поведінка основного учасника цієї ситуації. Спочатку 
він наслідує, копіює з метою підробити і видати за справжнє, потім виконує з метою обману і шахрайства. 

Таким чином, семантичною основою концепта fake є явище, яке не відповідає дійсності, яке сприймається як імітація, 
що співставляється зі справжньою, реальною ситуацією, а також особа, яка створює певні предмети, ситуації з метою шах-
райства. Цей концепт відноситься до контрастивних концептів – категоріальних модально-оцінних ментальних утворень 
певного типу, котрі існують в єдності зі своїми опозитивними корелятами: дійсний, реальний, автентичний, оригінальний, 
правдивий, чесний, щирий, законний. Представлене лінгвокогнітивне структурування лексеми fake може бути доповнене 
аналізом контекстуальних та індивідуальних значень, що виявляє появу нового змісту, не зафіксованого лексикографами, а 
також образно- перцептивних характеристик концепту. 
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ДІАХРОНІЧНИЙ ТА СИХРОНІЧНИЙ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
КОМЕРЦІЙНИХ ЕРГОНІМІВ ХАРКОВА

У статті С.М. Руденко наводиться лінвостатистичний аналіз комерційних ергонімів центральних вулиць міста Харкова 
в діахронії за останні 20 років. Відмічаються стало низькі показники у використанні української мови, позитивна динаміка – у 
використанні англійської, та помітна втрата своїх позицій російською мовою. Семантитико-семіотичний аналіз у синхронії 
свідчить про те, що використання вербальних та паралінгвістичних засобів сприяє як інформуванню, так і впливу на споживача, 
а також виявляє локальні соціологічні, культурологічні, історичні, семіотичні особливості функціонування комерційних ергонімів.

Ключові слова: комерційний ергонім, лінгвостатистика, діахронія, синхронія, семантика.
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DIAHRONIC AND SYNCHRONIC ASPECTS  
OF STUDYING KHARKOV COMMERCIAL ERGONYMS

In her article, S.N. Rudenko shows the results of the linguistic and statistic analysis of commercial ergonyms of central streets in the 
city of Kharkov in diachrony for the last 20 years. There are persistently low indicators in the use of Ukrainian language, a positive trend in 
the use of English, and a noticeable loss of their positions in Russian language. It is emphasized that the study of commercial ergonyms in 
the communicative space of a city makes it possible to identify sociological, cultural, historical, local semiotic peculiarities, as well as the 
specifics of national language functioning. Semantic and semiotic analysis in synchrony testifies that, informing about the name and profile 
of the enterprise, commercial ergonyms immediately and simultaneously influence a potential consumer. During the creation of the enter-
prise signboard, different language game techniques are used: lexical (words with the pronounced positive semantics, expressive richness; 
foreign language vocabulary); morphological (imperative form); syntactic (exclamation and interrogative constructions). Para-linguistic 
resources (illustrations, font, color, etc.) are also used to create an ergonym. As a result, an ergonym is identified as a unit of advertising 
discourse with its inherent structural conciseness, implicitness, high expressive and pragmatic saturation, polycodularity, or creoliziation 
of language).

Key words: commercial ergonym, linguistic statistics, diachrony, synchrony, semantics.

Лексика міста в аспекті теорії номінації кваліфікується як ергонімія. Певною проблемою сьогодні є пошук терміна для 
називання комерційних підприємств: магазинів, кафе, ресторанів, салонів краси, банків, аптек, турагентств, культурно-роз-
важальних центрів тощо. Залежно від позиції автора та аспекту вивчення, використовують різні терміни: «ергоніми», «ойко-
домоніми», «ергоурбоніми», «фірмоніми», «емпороніми», «слова на вивісках», «рекламні урбаноніми» тощо. Традиційно 
назви міських об’єктів лінгвісти розглядають як номінативну одиницю, використовуючи термін «ергонім» (О. Белей, Ю. Го-
рожанов, І. Ільченко, Л. Капанадзе, О. Карпенко, І. Крюкова, Н. Кутуза, Л. Подберезкіна, Н. Подольська, Н. Прокуровська, 
М. Цілина, Т. Шмельова та ін.). Згідно з іншою теорією, назви на вивісках є комунікативною одиницею, специфічним типом 
тексту (Л. Сахарний, О. Кубрякова), який можна розглядати у контексті жанрознавства (М. Китайгородська, Н. Михайлюко-
ва, Н. Розанова, Б. Шарифуллін та ін.). 

Зважаючи на розбудову когнітивної лінгвістики, уважаємо можливим одночасний розгляд ергоніма (> др.-грецьк. ἔργον 
– робота + ὄνομα – ім’я, назва) як «розряду оніма, власного імені ділового об’єднання людей, у тому числі союзу, організації, 
установи, корпорації, підприємства, суспільства, закладу, гуртка» [6, с. 151] та як комунікативної одиниці, оскільки він має 
всі ознаки тексту-примітиву [5] рекламного спрямування: інформативність (повідомлення про призначення, профіль і назву 
підприємства), довершеність (створюється вербальними та іконічними засобами), прагматичність (залучення потенційних 
клієнтів). Одним із його класифікаційних розрядів є комерційний ергонім, що номінує юридичну особу, яка в процесі своєї 
діяльності, що полягає в торгівлі товарами, виконанні певних робіт, наданні послуг, отримує систематичний прибуток. Це 
обов’язковий складник будь-якого бренду, оскільки не існує жодного продукту або закладу, які б функціонували безіменни-
ми. Ергонім в умовах конкуренції виконує роль не лише назви фірми, а й елемента іміджу підприємства, елемента діалогу 
власника (номінатора) та клієнта (адресата). Як один із елементів повсякденного мовлення міста, він репрезентує зміни в 
його соціальному, економічному й політичному житті та відбиває національно-культурну специфіку. 

Метою нашого дослідження є порівняльний лінгвостатистичний аналіз (визначення відсутності/наявності в складі ко-
мерційних ергонімів елементів однієї або кількох мов та їхніх кількісних показників) у діахронії, а також синхронічний 
аналіз семантико-семіотичної своєрідності досліджуваних одиниць. Убачаємо обрану тему актуальною з огляду на засто-
сування нових підходів до осмислення ергонімного наповнення мегатексту міста Харкова.

Матеріалом дослідження стала картотека, створена в результаті польових досліджень 2000 року (аналіз відображений 
у статтях С.М. Руденко та Л.Я. Сапожнікової 2001, 2002, 2003 рр. [7; 8; 9]), та картотека 2019 р., створена авторкою цієї 
статті. В обох випадках локус досліджень обмежувався вулицями Сумською та Пушкінською, майданом Конституції та про-
спектом Науки (колишнім – Леніна), оскільки саме на цій території, на наш погляд, концентрація ергонімів найбільша. При 
цьому зауважуємо, що в процесі аналізу некомерційні ергоніми, що номінують університети, науково-дослідні установи, 
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поліклініки, лікарні тощо, нами до уваги не бралися, а синтаксис, орфографія та графіка комерційних ергонімів збережена 
в оригіналі. 

Наші спостереження показали, що в цілому структура «старих» і «нових» вивісок однакова, хоча їхня питома вага дещо 
відрізняється.

Ергонім як особливий текст-примітив в ідеальному вигляді складається з трьох компонентів: 1) ідентифікатора (І) – за-
гальної назви міського об’єкта, що визначає тип закладу; 2) кваліфікатора (К), що уточнює профіль комерційного закладу та 
асортимент пропонованих товарів і послуг; 3) диференціатора (Д) – індивідуальної назви об’єкта. 

Ідентифікатор і кваліфікатор співвідносяться між собою як родова та видова назви. Основні функції тексту ергоніма 
(презентація міського об’єкта й атракція споживачів) реалізуються в диференціаторі. Слід зауважити, що не кожний ергонім 
має повну структуру. Якісь одиниці складаються лише з ідентифікатора (І = АПТЕКА), якісь – з диференціатора (Д = ПИ-
ВОБАНК). Можливі варіанти за формулами: І + К = Ресторан сучасної української кухні; І + Д = кафе КАША МАСЛОМ, 
І + К + Д = FAZAN gastro bar. Як бачимо з таблиці, кількісно відсоткове співвідношення компонентів ергонімів за останні 
20 років практично не змінилися:

Порівняльна характеристика компонентного складу ергонімів

Компонентність
Кількість зафіксованих одиниць 

Приклади (2019 р.)2019 2000
Однокомпонентні 
(І або Д) 223 40% 160 34% Взуття, Оптика, АНТОШКА, КОКОС

Двокомпонентні 
(І+Д або І+К) 194 34% 172 37% Кафе БАРХАН, Столовая по-домашнему

Багатокомпонентні (І+К+Д) 144 26% 137 29% FaSol ресторан караоке

Не менш важливим є питання про вибір мови, якою створюються ергоніми. У 2000 р., коли було проведене наше перше 
дослідження, державне регулювання стосовно мови вивісок не здійснювалося, навіть у Законі України «Про рекламу» міс-
тилася пряма норма про те, що інформація (вивіска) не потребує отримання дозволу місцевого органу влади, тобто зміст, 
мова і форма вивіски обираються на розсуд власника закладу. Однак 2003 р. до процесу її реєстрації було залучено органи 
самоврядування. 

Нині в статті 6 «Мова реклами» Закону України «Про рекламу» у редакції від 26.07.2018 зазначено: «Мова реклами 
визначається статтею 26 Закону України «Про засади державної мовної політики» [4]. Відносно реклами й маркування 
товарів у ній сказано: «1. Рекламні оголошення, повідомлення та інші форми аудіо- і візуальної рекламної продукції вико-
нуються державною мовою або іншою мовою на вибір рекламодавця. 2. Знаки для товарів і послуг наводяться в рекламі в 
тому вигляді, у якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до закону. 3. Маркування товарів, інструкції про їхнє 
застосування тощо виконуються державною мовою й регіональною мовою або мовою меншини. За рішенням виробників 
товарів поруч із текстом, викладеним державною мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами. Маркування 
товарів для експорту виконується будь-якими мовами» [3]. Таким чином, вибір мови комерційного ергоніма ініціюється 
власником закладу, відповідаючи його концептуальній картині світу, вихованню, установкам, креативності та уподобанням, 
але має бути зареєстрований місцевими органами влади на основі законодавства. Цим і зумовлена динаміка досліджуваного 
корпусу. 

Динаміка змін у виборі мови ергонімів

Мова вивіски
Кількість зафіксованих 

одиниць Приклади (2019 р.)
2019 2000

українська 57 10 % 121 26 % КУЛИНИЧІ
російська 90 16 % 192 42 % ПОЛЫ И ДВЕРИ
українська=російській 93 17 % 40 9 % КОКОС
українська+іноземні 12 2 % 23 5 % RODA сучасні кухні
російська+іноземні 28 5 % 15 3 % Обувь KOALABI
українська+іноземні=російська +іноземні 16 3 % 13 3 % LENS оптика
іноземні 258 46 % 50 11 % VINTAGE
українська+російська 7 1 % 6 1 % кафе быстрого питания КУЛЕМЕТ
Разом 561 469

Оскільки основна функція ергонімів – рекламна, їх можна віднести до рекламного стилю української мови. Основна 
особливість мови реклами – наявний у ній конфлікт норм: з одного боку, будь-який рекламний текст повинні відрізняти 
простота мови, відсутність офіціозу й вульгарності, довірча інтонація, інформативність; з іншого – вимога оригінальності, 
неповторності, експресії, гумору, формування позитивного ставлення до рекламованого продукту. Із цих позицій очевидна 
подібність рекламного стилю до публіцистичного: метою обох є вплив, але в рекламному він має утилітарний характер. 
Основна відмінність лексики рекламного стилю полягає в її нетермінологічності, максимальній наближеності до розмовної 
мови. Відхилення в орфографії й свідома стилізація використовуються в ньому як засіб привернення уваги споживачів.
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Ергоніми, створені українською мовою  
(2000 рік – 121 одиниця, 26% відносно загальної кількості,  
2019 рік – 57 одиниць, 10% відносно загальної кількості)

Компонентність
Кількість

Приклади (2019 р.)
2019 2000

Однокомпонентні 15 40 ЦУКЕРНЯ, КУЛИНИЧІ, ВЗУТТЯ, МІКАЕЛЬ, ТЕХНОСКАРБ, ПІКА, ГЛОРІЯ, 
ДЕЛІКАТ, ТУРАГЕНЦІЯ, ЄВРООПТИКА, ОЩАДБАНК

Двокомпонентні 22 50 ФРАНЦУЗЬКА БУЛОЧНА, ЧАРІВНА МИТЬ, ЗОЛОТИЙ ВІК, ГРАФІКА ХАРКІВ, 
Банк ПІВДЕННИЙ, СИРНЕ КОРОЛІВСТВО

Багатокомпонентні 20 31 Ресторан НЕ ТУДИ ХАТА, КВАРТАЛ агентство нерухомості, ДРУЖБА ювелірні 
вироби, Ресторан сучасної української кухні 

Ергоніми, створені українською та іноземними мовами  
(українська + іноземні) (2000 рік – 23 одиниці, 5% відносно загальної кількості,  

2019 рік – 12 одиниць, 2% відносно загальної кількості)

Компонентність Кількість Приклади (2019 р.)
2019 2000

Двокомпонентні 3 6 Страхування INSURANCE, UNIQA страхування 

Багатокомпонентні 9 17 BILIX салон краси, RODA сучасні кухні, LVIV HANDMADE CHOCOLATE Львівська 
майстерня шоколаду, Торговий центр АVE PLAZA, FreshLine сендвіч бар

Ергоніми, створені російською мовою  
(2000 рік – 192 одиниці, 42% відносно загальної кількості,  
2019 рік – 90 одиниць, 16% відносно загальної кількості)

Компонентність
Кількість

Приклади (2019 р.)
2019 2000

Однокомпонентні  38 56 КОФФИШКА, СУШИЯ, КАЛОРИЯ, ТОПОЛЁК, ПРОДУКТЫ, АВЛАБАР, МЕХА, 
МЯСО, КАБЛУЧОК, ПАПИРУС

Двокомпонентні 39 82
Итальянская обувь, Ресторан ВДВОЁМ, бар-кальянная ДУНЬКА, Меха ЕЛЕНА, 
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ, Дом света, Ресторан ГОСТИНАЯ 

Багатокомпонентні 13 54
Барная ресторация БИБЛИОТЕКА, Белье мужское женское, ЗАВИСАТЬ СО ВКУ-
СОМ, стейк-бар МНЕ БЫ МЯСА, БЛЮЗ ресторан отель

Ергоніми, графічне оформлення яких збігається українською та російською мовами (українська = російській) 
(2000 рік – 40 одиниць, 9% відносно загальної кількості,  
2019 рік – 93 одиниці, 17% відносно загальної кількості)

Компонентність
Кількість Приклади (2019 р.)

2019 2000

Однокомпонентні 51 27 БУФЕТ, АНТОШКА, КОКОС, ДЖИНДЖЕР, ПАРИЖАНКА, ОРАНТА, АПТЕКА, 
ОПТИКА, ХАНТЕР, ТАНДЕМ, ПИВОБАНК, КРЕНДЕЛЬ

Двокомпонентні 39 12 ДЖИНС клуб, Л КЛУБ, Кафе ЦУКАТ, Кафе БАРХАН, КРЕДИТ кафе, ПИВО КВАС, 
Аптека ШАР@

Багатокомпонентні 3 1 Кафе КАША МАСЛОМ, ФАВОРИТ спорт ставки на спорт, БарМалевич арт-клуб, 
СТИЛЬ & КОМФОРТ

Ергоніми, створені російською та іноземними мовами (російська + іноземні)  
(2000 рік – 15 одиниць, 3% відносно загальної кількості, 2019 рік – 28 одиниць, 5% відносно загальної кількості)

Компонентність
Кількість

Приклади (2019 р.)
2019 2000

Однокомпонентні 1 0 Карандаш.art

Двокомпонентні 10 1 Кондитерская SANTE, FACTOR канцтовары, Обувь KOALABI, Пиццерия 
TRATTORIA, Hotel КИЖИ, Ресторан ЧESNOK

Багатокомпонентні 17 14
DON OMAR океанический ресторан, Lounge ДЫМ bar, ХАРИТОНОВЪ Grill-Beer-
Show, Секонд хенд STOP SHOP, Салон вечерних платьев ZLATOVLASSKA, Салон 
красоты FIFA
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Ергоніми з елементами іноземних мов, що однаково сприймаються як українською, так і російською мовами 
(українська + іноземні = російська + іноземні) (2000 рік – 13 одиниць, 3% відносно загальної кількості,  

(2019 рік – 16 одиниць, 3% відносно загальної кількості)

Компонентність
Кількість

Приклади (2019 р.)
2019 2000

Двокомпонентні 7 7 Кофейня SWEETER, Кафе Golod, LENS оптика, ZERNO кафе, Ресторан FARSCH, 
Караоке-ресторан ‘INЖИР’, кофейня E-COFFEE, PYJAMA ресторан

Багатокомпонентні 9 6 Кафе BIG SUB, SECRET PLACE кальян клуб, гриль-бар TABACCO BAR, FaSol рес-
торан караоке, Ресторан&бар BEEF CLUB, Кафе COFFEE & WAFFLES 

Ергоніми, створені іноземними мовами  
(2000 рік – 50 одиниць, 11% відносно загальної кількості, 2019 рік – 258 одиниць, 47% відносно загальної кількості)

Компонентність
Кількість

Приклади (2019 р.)
2019 2000

Однокомпонентні 118 27 PROSTOR, DANIEL, MODA, BOSCH, ADAM, MANHATTAN, MONTANA, FAHREN-
HEIT, ZANZIBAR, SHIFONIER, EVA, SAKSOFON, VINTAGE,ULTRA, CALIBRI

Двокомпонентні 113 12 THE VARENIK, BRACONNIER bar, MEGA STOK, FASHION COFFEE, AROMA KAVA, 
MARINA RINALDI, PRIMA DONNA

Багатокомпонентні 27 11
HOK@GRILL аrtclub & restaurant, YANKEE амerican bar, HANSEN-BEER market, 
FAZAN gastro bar, Bro bar buterBROdina, SOVA jewelry house, LOM. LIKVIDATOR 
Outlet Multibrand, сaffè-ristorante PAPA ROMA

Ергоніми, створені з українських та російських слів (українська + російська)  
(2000 рік – 7 одиниць, 1% відносно загальної кількості, 2019 рік – 5 одиниць, 0,04% відносно загальної кількості)

Компонентність
Кількість

Приклади (2019 р.)
2019 2000

Двокомпонентні 0 1 ТЮТЮН ТАБАК

Багатокомпонентні 5 6
Ремонтное ателье ПАРАСОЛЬКА, кафе быстрого питания КУЛЕМЕТ, МАМИН 
ДОМ магазин для вагітних, ЮВЕЛИРЭЛИТ Краматорський ювелірний завод, 
ТОПОЛЁК канцтовари

Певно, лінгвостатистична динаміка свідчить про втрату за останній час популярності української мови для створення 
вивісок на центральних вулицях Харкова. 2000 р., коли проводилося перше дослідження, нами було зроблено оптимістич-
ний прогноз відносно долі українських вивісок [9], оскільки за інформацією, наданою нам муніципальною владою, на той 
момент їхня питома вага за 3 роки збільшилася на 16%: 1997 р. – 10%, 2000 р. – 26%. За останні майже 20 років вона по-
вернулася до показників 1997 р. і знову складає 10%. Позитивна динаміка спостерігається у використанні англійської мови: 
46% проти 11% у 2000 р. Російська ж мова помітно втратила свої позиції: 16% у 2019 р. проти колишніх 42%.

Семантитико-семіотичний аналіз комерційних ергонімів у синхронії дає підстави говорити про те, що, інформуючи 
про назву та профіль підприємства, вони одразу здійснюють вплив на потенційного споживача. Під час створення вивіски 
підприємства використовуються різні прийоми мовної гри: лексичні (слова з яскраво вираженою позитивною семантикою, 
іншомовна лексика); морфологічні (форма імперативу); синтаксичні (окличні й питальні конструкції). 

До лексичних засобів впливу належить, наприклад, використання прецедентних прізвищ, фольклорних, літературних 
та кіногероїв, художніх творів та кінострічок (ресторани: ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ, ШИШКИН, ЧИЧИКОВ, ЧЕХОВ, БАТОНО 
БУБА, ЧИТО-ГВРИТО, НЕ ГОРЮЙ, МИМИНО, СУЛИКО, ЕМЕЛЯ, НОЙ, паб ШЕРЛОК ХОЛМС, ночной брутал караоке 
бар ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА). Сюди ж належить, наприклад, і маніпулятивна гра з назвою гумористичної повісті Джеро-
ма К. Джерома «Троє в човні, якщо не рахувати собаки», що сприяла утворенню тексту-примітива, який номінує ресторан 
закавказької кухні ТРИ ТАНДЫРА НЕ СЧИТАЯ МАНГАЛА.

Семантика популярних географічних назв викликає в адресата відчуття долучення до європейської та світової культур 
(ресторани: ПАРИЖ, ARGENTINA GRILL, БАДЕН-БАДЕН, РИО, GEORGIA, BAKU palace, УРАРТУ, ИМЕРЕТИ, КАЗБЕК, 
CAPRI; ресторан-мікс МОНТАНА, кафе ПАРМА, MEXICO House, restopub BARCELONA, trattoria SICILIA). Викликаючи 
позитивні емоції, вони виконують одночасно й прагматичну функцію – спонукати адресата відвідати заклад.

Через незвичайність мовного оформлення запам’ятовується ергонім АПТЕКА НИЗЬКИХ Ц, де слово Ц(ІН) або не закін-
чено, або взагалі відсутнє. Таке скорочення виникло у відповідь на соціальну рефлексію відносно маніпулятивного складни-
ка вивіски: «Не так давно споживачі звернули увагу на незвичайний ребрендинг популярної мережі «Аптека низьких цін». 
На вивісках багатьох торгових точок компанії зникло останнє слово. Частина об’єктів тепер просто називалася «Аптека 
низьких:-):-):-) », частина – «Аптека низьких ц». Як правило, будь-який ребрендинг або редизайн компанії використовують 
для додаткового піару, але в даному випадку ніяких офіційних заяв фармацевти не робили. Утім, про причини здогадатися 
не важко: користувачі Всесвітньої павутини неодноразово скаржилися, що, незважаючи на захоплюючу назву, ціни в аптеч-
ній мережі далеко не найнижчі» [1]. Розглядалася ця інформація й у правовому полі. У статті «В Україні заборонили «Ап-
теки низьких цін» зазначено: «Тепер у Ліцензійних умовах прописано, що «на фасаді будівлі, де розміщується аптечний за-
клад, згідно з його призначенням повинна бути вивіска з зазначенням тільки виду закладу, а саме: «Аптечний склад (база)», 
«Аптека», «Аптечний пункт», «Аптечний кіоск» [2]. Щоб уникнути штрафу, по можливості, не варто використовувати в 
рекламі, у тому числі зовнішній, інформацію з розряду «найнижчі ціни» або «дешевше немає» [1].
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До синтаксичних засобів реалізації рекламної функції належать окличні й питальні конструкції. Наприклад: ресторан 
НЕ ГОРЮЙ!, ресторанний комплекс НЕ ГОНИ! 

Для створення тексту вивіски використовуються також паралінгвістичні ресурси (ілюстрації, шрифт, колір тощо). У 
результаті ергонім набуває рис одиниці рекламного дискурсу, серед яких превалюють структурна стислість, імплицитність, 
висока експресивна та прагматична насиченість, полікодовість, або креолізованість (об’єднання двох різнорідних частин: 
вербальної та невербальної, що належить до інших знакових систем порівняно з природною мовою). 

Семіотично креалізованість тексту вивіски може реалізуватися через параграфеміку. Наприклад, широковідомий ампер-
санд & – логограма, що виникла ще в часи Цицерона, на вивісці відіграє роль не лише сполучника сурядності, а й, семіо-
тично ускладнюючи та збагачуючи текст, сигналізує, приміром, про креативність номінатора: СТИЛЬ & КОМФОРТ, PAUL 
& SHARK, магазин детских товаров МА & ПА, кафе COFFEE & WAFFLES; HOROSHEE MESTO. Kitchen & Bar; ресторан 
& бар BEEF CLUB, гастрономический бар Le KOMORA сыр & вино.

Асоціації з інтернет-простором викликають ергоніми, що містять лігатуру @ (комерційний знак англійської лексеми et, 
що застосовувався у сфері бухобліку ще з часів Середньовіччя і згодом разом з друкарською клавіатурою перекочував до 
знакової системи користувачів ПК): Аптека ШАР@, HOK@GRILL Artclub&restaurant. 

Наявність у вивісці літери Е- з дефісом (за аналогією зі скороченою назвою електронної пошти – е-mail – electronic mail) 
сигналізує про можливість у закладі віртуального листування через Wi-Fi (мережа кав’ярень E-COFFEE).

Символ.ua (домен, призначений для реєстрації імен, що мають відношення до України) у складі вивісок (KF.UA швидкі 
гроші, магазину взуття SHOP-SHOES.IN.UA, магазин сучасної техніки 4APPLE.UA, магазину одягу TAKEIT.UA+) часто 
приваблює можливістю здійснити замовлення не лише фізично, а й на українському інтернет-сайті.

Привертає увагу графодеривація міні-тексту bro bar buterBROdina, у якому двічі фігурує англійське запозичення bro, 
що прийшло в мовлення з інтернет-мережевого жаргону для пришвидшення листування. Ця лексема є спрощеною формою 
від brother (брат), створюючи подвійну мотивацію тексту вивіски: можливість втамувати голод (зокрема й завдяки бутерб-
родам) та фізично зустрітися «своїм» – друзям, які часто спілкуються у віртуальному просторі. 

Нестандартне графічне оформлення ергонімів, утворених шляхом об’єднання в одне слово самостійних за значенням 
слів або знаків (ресторани: ВиноГрад, FaSol, ПанАзия, СвойБар, Франс.Уа; гастрономический зал кофейни K°KAWA, Fish.
Ka клуб спортивного покеру), доводить, що за допомогою шрифту можна виразити безліч відтінків емоцій, зробити текст 
адекватним авторським інтенціям, замінити жести, інтонацію, зосередити увагу на різних значеннях багатозначного слова. 
Наприклад, написання разом ідентифікатора бар та диференціатора Малевич на вивісці БарМалевич одночасно викликає 
асоціації і з художником Малевичем, і з казковим Бармалеєм. Диференціатор K°KAWA утворений шляхом псевдотрансоні-
мізації, коли графічне скорочення K°, що означає компанія, поєднується не прізвищем власника підприємства, а з назвою 
одного продукту (кава), утворюючи з ним назву іншого (какао), розмовний варіант (какава). Написаний англійською мовою 
в три слова ергонім REST OR RUN сприймається як метафора – Відпочинок чи біг, а під час вимови як ресторан. 

«Претензію на брендовість» містять ергоніми ресторан-трактир ШАРИКОFF, ресторани ПозитиFF, Блинофф, мага-
зин сумок КошелькоFF створені за моделлю передавання російських прізвищ у французькій транскрипції часів еміграції 
1920-х років. Саме так на ринку Європи виникли торговельні марки DAVІDOFF, засновником якої був російський емігрант 
Зиновій Давидов, і SMІRNOFF, що належала Володимиру Смирнову. Мета такої графіки – створити асоціацію з якістю об-
слуговування найвищого рівня. 

Прийоми графічної гри передають ергоніми, що складаються з українських або російських слів, записаних латиницею 
(FAZAN, GUSTOY, NEBO, DVOR, BRILLIANT, LAVKA, PYJAMA, KALYNA, LOM, Le KOMORA, BRACONNIER, KORITZA, 
ZLATOVLASSKA, FIFA, PROBKA, KARTINA MASLOM, SOVA, The VARENIK, KRUTA BABA, FaSol, FARSCH, ZERNO), або по-
єднують кириличний шрифт та латиницю (ресторани: ЧESNOK, INЖИР, гастропаб ТЕТЧЕR, магазин взуття Каbлучок).

Виправданим є написання латиницею імен і прізвищ дизайнерів одягу, що мають статус світових брендів: VORONIN, 
весільний салон OKSANA MUKHA. Подібні ергоніми приваблюють адресата, а відвідування магазинів з такими назвами 
дає можливість споживачам підвищити самооцінку, відчути себе високопоставленими людьми, дотичними до згаданих в 
ергонімі персон.

Ретрономінація (уживання графеми дореформеної кирилиці Ъ), що використовується для архаїзації ергоніма 
(ХАРИТОНОВЪ, ПЕРЕЦЪ, ТЕРЕМЪ, ТОСТОВЪ) як маніфестація надійності, непорушності традицій, статусності та пре-
стижності, постає гарантією гідної якості пропонованих товарів і послуг, і, зрештою, лінгвокультурним символом.

Отже, комерційні ергоніми центральних вулиць Харкова як один із сегментів тексту міста (поряд із розмовним мовлен-
ням, жаргоном, топонімією, художніми творами, епіграфікою, графіті тощо) постають об’єктом різноаспектних досліджень 
лінгвістів. Їхнє вивчення в комунікативному просторі міста дає можливість виявити соціологічні, культурологічні, істо-
ричні, локальні семіотичні особливості, а також специфіку функціонування національної мови на досліджуваній території. 
Як і будь-який інший соціокультурний феномен, комерційна ергонімія несе яскраво виражений відбиток своєї епохи, є її 
продуктом. На вибір мови, якою створюється назва, впливає низка факторів, серед яких відлуння тоталітарних тенденцій 
недоречності розвитку української термінології, геополітичне розташування Харкова, авторитет у світі обраної для вивіски 
мови, недостатність якісних дизайнерських розробок слов’янських шрифтів порівняно з латинськими. Політичні зрушення 
останніх 27 років в Україні суттєво вплинули на концептуальну картину світу харків’ян. Знаковим став вектор економічної 
інтеграції України в європейський простір, через що залученню потенційних клієнтів служать ергоніми, які містять пря-
му або непряму вказівку на зв’язок закладу з Європою, маніпулюючи поняттями «престижність» та «висока якість». Такі 
рекламні міні-тексти запам’ятовуються, приваблюють споживача, спонукають до регулярного відвідування закладу, забез-
печуючи йому високу самооцінку, а власнику підприємства – стабільний прибуток. 

Перспективним вбачається проведення наступного дослідження комерційних ергонімів Харкова 2040 року для отриман-
ня більш ґрунтовних та об’єктивних результатів.
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МЕТАФОРИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ОЗНАК У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ  
НА ПОЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЮДИНИ  

(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

У статті аналізуються особливості метафоричного переосмислення просторових ознак у складі фразеологічних одиниць 
на позначення внутрішніх рис людини на матеріалі української, німецької та англійської мов. Просторові відносини можуть ви-
ступати основою переосмислення, яке реалізується в метафоризації. У цьому випадку образна основа, що містить просторовий 
образ, виступає як внутрішня форма вторинного найменування. Автор досліджує особливості організації внутрішньої форми за-
значених фразеологізмів та ступінь збереження семантики просторових відносин. Категорія простору є однією з філософських, 
понятійних категорій і носить універсальний характер. Внутрішня форма ідіом, як носій умотивованості може включати в себе 
елементи національно-культурного плану; на формування фразеологізмів можуть впливати історичні реалії, міфічні образи або 
деякі інші чинники.

Ключові слова: фразеологічна одиниця,просторові ознаки, семантична структура, структурно-семантичний аналіз, вну-
трішні риси людини.
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The author analyses, with reference to the Ukrainian, English and German languages, the peculiarities of the metaphorical rethinking 
of spatial attributes in phraseological units denoting the internal qualities of a person.

Nowadays there are mainly developed provisions on phraseological units as a special type of linguistic sign in phraseology, their re-
lationship with the word is defined, as well as the place of phraseology in the language system. In this regard, the focus of phraseology has 
shifted to the study of the internal properties of the object because the problem of the internal form of phraseological units is complex and 
multidimensional. Spatial relationships can be the basis for rethinking, which is implemented in metaphorization. In this case, the figurative 
basis containing the spatial image acts as an internal form of the secondary name. The author investigates the peculiarities of the organi-
zation of the internal form of these phraseological units. The inner form of idiom, being the bearer of motivation, often contains elements 
of the national-cultural plan. As the study showed, the formation of phraseological units can be influenced by historical realities, mythical 
images or some other factors.
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Фразеологічний фонд будь-якої мови є особливою частиною мовної картини світу, пов’язаної з національно-культур-
ними особливостями бачення людської діяльності, з відображенням поглядів людини на навколишню дійсність, з оцінкою 
людей, їх вчинків тощо. На даний час у фразеології переважно розроблені положення про фразеологізми як особливий тип 
мовного знака, визначено їх співвідношення зі словом, а також місце фразеології в системі мови. У зв’язку з цим, центр 
уваги фразеології перемістився на вивчення внутрішніх властивостей об’єкта, адже проблема внутрішньої форми фразеоло-
гічних одиниць, зокрема образних, складна і багатоаспектна. Внутрішня форма ідіом, будучи носієм умотивованості, часто 
містить елементи національно-культурного плану, оскільки фразеологізми виникають на основі “образного уявлення про 
дійсність, що відображає переважно побутово-емпіричний, історичний і духовний досвід мовного колективу, пов’язаний з 
його культурними традиціями” [7, c. 302].

А. Вежбицька відносить простір до фундаментальних понять, які представлені практично в усіх мовах, та за допомогою 
яких люди сприймають й усвідомлюють світ [3, c. 273]. На основі переосмислення сприйняття простору, як однієї з базових 
понятійних категорій у мовній діяльності широко використовується метафоризація, коли просторові ознаки переосмис-
люються як явища непросторові та переносяться на позначення реалій суспільного або матеріального життя, рис людини.

Метафоричне переосмислення неодноразово привертало до себе увагу дослідників (А. Вежбицька, Дж. Лакофф, В. Гак, 
М. Джонсон, Г. Скляревська, В. Телія та ін.) як міждисциплінарна проблема, виступаючи об’єктом пильного вивчення в 
рамках таких дисциплін, як лінгвістика, література, філософія, соціологія, психологія та ін. Дж. Лакофф і М. Джонсон за-
значають, що «наша повсякденна понятійна система, в рамках якої ми думаємо і діємо, по суті своїй метафорична» [5, c. 25]. 
Особливості вираження просторових ознак на матеріалі різних мовних культур також досліджувалися у працях багатьох 
науковців [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8 та ін.].

На сучасному етапі мовні явища розглядаються у взаємодії з людиною, її мисленням і духовно-практичною діяльністю. 
Дана парадигма в області фразеології базується на основі зв’язку мови і мислення. Виходячи з структурно-семантичного 
і асоціативно-когнітивного підходів, ми розглядаємо метафору як когнітивно-семантичне явище. При метафоричному пе-
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ренесенні однаково важливу роль відіграють як взаємодія значень компонентів, так і результат ментального процесу, що 
сприймається нами як система знань про навколишню дійсність.

Мета нашого дослідження – проаналізувати семантичні особливості фразеологізмів на позначення внутрішніх характе-
ристик людини, в яких відбувається метафоричне переосмислення певних просторових ознак, вивчити особливості органі-
зації їх внутрішньої форми та ступінь збереження семантики просторових відносин.

Об’єктом нашого дослідження виступають українські, німецькі та англійські фразеологізми, які позначають внутрішні 
риси людини. Предмет нашого дослідження – семантичні особливості та внутрішня форма вищезазначених фразеологізмів. 
Внутрішня форма вважається основним компонентом семантики фразеологізму. Вона пов’язана з іншими компонентами і, 
перш за все, з мотивацією значення фразеологізмів та є джерелом культурної конотації.

Актуальність запропонованого дослідження обумовлена важливістю осмислення проблеми внутрішньої форми в се-
мантиці ідіом: внутрішня форма семантично організовує процес фразеотворення, адже вона є фактично способом організа-
ції ідіоматичного значення, що дає початок мотивації значення ідіоми, викликає певну оцінку і емотивне ставлення мовця до 
змісту фразеологізму. Дослідження взаємозв’язку мови як когнітивного процесу та сприйняття людиною предметного світу 
і простору показує, яким чином відбивається в ході людського мислення різноманіття просторових конфігурацій, а також які 
з них є найбільш релевантними для людини і отримують своє мовне вираження у фразеології. 

Розумові властивості людини можуть характеризуватися через переосмислення як просторових, так і параметричних 
ознак. Отже, просторове витлумачення за шкалою “високий-низький” застосовується до розумових рис через вторинне 
кількісне витлумачення у фраземах високої проби 1. “що-небудь досконале, майстерно зроблене, якісне”, 2. перен. “обдаро-
ваний, талановитий у чомусь” [СФУМ, c. 570] та низької (невисокої) проби 1. “щось недосконале, недовершене, примітив-
не”, 2. перен. “некультурний, має погану вдачу” [СФУМ, c. 570]. Характеристика якісного предмета зробленого з доброго, 
без домішок, золота чи срібла, або, на противагу, із дорогоцінного металу невисокої якості, переноситься на людські якості: 
людина високої проби – обдарованість, талановитість, низької (невисокої) проби – некультурність, погана вдача.

Людина вихована, культурна характеризується фразеологізмом тонкого ладу [СФУМ, c. 325], де тонкий – “витончений, 
вишуканий, високоосвічений, з хорошими манерами”. Німецька фразема feine Manieren [БНРС, c. 328] – “гарні манери” – та-
кож має у складі сему (fein) з таким самим значенням. Щоправда, це скоріше описові вирази із метафоричним компонентом.

Просторові виміри можуть також отримувати витлумачення у сенсі вираження опозитивних емоційних характерис-
тик. Протиставлення верху і низу як оцінних складників структури моделі світу в російській, українській та інших куль-
турах є закоріненим в міфології й релігії. Зокрема, “небо” (та пов’язані з ним “повітря”, “хмара”) виступає субконцептом 
концепту “верх” і традиційно передає позитивну модальність [6, c. 75]. Відповідна локалізація суб’єкта емоцій передає такі 
стани психіки, як радість, піднесення, ейфорія (крім того, тут “у гру” може входити семантика “польоту” – відчуття утрати 
ваги, прив’язаності до землі та її реалій, почуття невідомості): англ. розм. be (sit/feel) on top of the world “почуватися най-
щасливішим” [БАРФС, c. 772; ДАНУІВ, c. 156] (досл. “бути (сидіти/почуватися) на верхівці світу”); between heaven and 
earth “у піднесеному настрої” [АУФС, c. 125] (досл. “між небом та землею”); англо-амер. розм. be (sit) on a cloud “бути дуже 
щасливим” [БАРФС, c. 155] (досл. “бути (сидіти) на хмарі”); розм. (be) up in the air “т.с.” [LDEI, c. 5] (досл. “бути високо у 
повітрі”); walk (tread) on (upon) air “т.с.” [LDEI, c. 5; БАРФС, c. 36] (досл. “йти по повітрю”); англо-амер. австрал. float on a 
cloud (on clouds, on the clouds/on air) “т.с.” [БАРФС, c. 286] (досл. “пливти на хмарі”); be (jump) over the moon “т.с.” [LDEI, c. 
224; БАРФС, c. 514] (досл. “бути/перестрибувати через місяць”).

За тією ж схемою образно переосмислюється і локалізація настрою: англ. (be in) high spirits “гарний настрій; бути в під-
несеному настрої” [БАРФС, c. 707; ДАНУІВ, c. 143]; (be in) low spirits “занепадати духом” [БАРФС, c. 707].

Числівники, пов’язані з параметричними характеристиками у складі фразеологізмів, зазвичай втрачають конкретно-
числове й порядкове значення та сприяють формуванню оцінно-кваліфікуючої семантики або значення кількісної градації 
[9, c. 34]. Деякі числівники, як відомо, з давніх давен є носіями магічних та містичних уявлень, які приховані у значенні 
відповідних фразем: нім. im siebten Himmel sein “бути на сьомому небі” [ДАНУІВ, c. 80]; англ. in the seventh heaven “над-
звичайно щасливий або задоволений” [LDEI, c. 160; БАРФС, c. 378; ДАНУІВ, c. 80], розм. on cloud seven (nine; також on 
Cloud Nine або on Cloud 9) “безмежно щасливий; на сьомому небі” (первин. амер.) [БАРФС, c. 155]. Першоджерелом виразу 
вважається твір “Про небо” давньогрецького філософа Аристотеля (384 – 322 до н.е.) про устрій небесного склепіння. Він 
вважав, що небо складається із семи нерухомих кришталевих сфер, на яких розташовані зірки та планети [ЭСКВ, c. 87]. Це 
уявлення, як і взагалі вчення Аристотеля, було дуже поширене в давнину. Про сім небес неодноразово згадується і в Корані: 
за ісламською традицією, існує сім небес; ті, хто попадають на сьоме небо відчувають найвищу насолоду [БАРФС, c. 378]. 
Крім того, сам Коран вважається принесеним ангелом саме з цього, сьомого неба. У давньо-єврейській літературі сьоме 
небо було найвищим із всіх небес і саме тим місцем, де існував Бог [LDEI, c. 160]. Вираз, побудований за тією ж схемою, є 
і в Біблії (Новий Заповіт, Друге послання апостола Павла до Коринфян, гл.12, ст. 2): “...Захоплений був до третього неба” 
[ЭСКВ, c. 87].

В опозиції “верх” – “низ” традиційно негативну маркованість несе низ: англ. розм. (be, feel) down in the dumps “сумна або 
збентежена людина; невесела людина; у поганому настрої” [LDEI, c. 90; NAID, c. 86; БАРФС, c. 229]; dump у цій фраземі 
вживається у своєму застарілому значенні – “музичний твір сумного характеру” [LDEI, c. 90]. Інше значення слова dump 
“смітник, звалище” з точки зору сучасного мовленнєвого мислення теж може характеризувати зазначені негативні емоції. 
Фразема down in the mouth (досл. “внизу у роті”) передає зовнішній вигляд людини “із сумним обличчям; у депресії або без 
посмішки; у поганому настрої, пригніченої” (тобто, з опущеними кутиками губ) [NAID, c. 86; БАРФС, c. 517; ДАНУІВ, c. 
105].

Для фразеологічної характеристики морально-етичних рис надзвичайне значення має образ розташування тіла людини 
у просторі. Так, покірливість асоціюється із пригинанням, згинанням: укр. гнутися (згинатися) / зігнутися в дугу (в три 
погибелі) “плазувати, запобігати перед кимсь, виявляючи покірність” [СФУМ, c. 151].

Гордість, хвалькуватість завжди роблять людину вищою, ніж вона є, “підносячи” її у повітря або на певне узвишшя: 
англ. розм. be (get/rise) above oneself 1. “величатися, зазнаватися; задаватися; задирати ніс”; 2. “не слухатися, відбитися від 
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рук” [БАРФС, с. 26] (досл. “бути (піднятися, вирости) вище себе”), fly high “високо заноситися, бути честолюбним; плекати 
честолюбні мрії” [БАРФС, с. 288] (досл. “літати високо”), заст. розм. be on the high ropes 1. “бути в піднесеному настрої”; 2. 
“гордовито триматися, дивитися звисока, дерти носа” [БАРФС, с. 642] (досл. “бути на високих мотузках”). Вирази нім. розм. 
през. auf dem hohen Pferd sitzen/sich aufs hohe Pferd setzen “хвалитися; величатися; задирати ніс” [НРФС, с. 436], розм. през. 
auf dem hohen Roß sitzen/sich aufs hohe Roß setzen “дивитися на інших зверхньо (або згори вниз), багато про себе думати, за-
знаватися, підноситися, задаватися” [НРФС, с. 464] (досл. “сидіти на високому коні/осідлати високого коня”); англ. розм. be 
on (get on/mount/ride) one’s (the) high horse “зарозуміло триматися, величатися, задаватися; задирати ніс, впадати в амбіції” 
виникли через те, що феодали, які звичайно билися верхи, презирливо ставилися до піхоти, що складалася з найманців або 
простолюдинів (також фр. monter sur ses grands chevaux) [БАРФС, с. 397]. Зв’язок “збільшення об’єму/висоти тіла” → “знак 
гордості, сили, позитивних емоцій” реалізується і в образі “надимання” (пор. рос. суч. пухнуть от гордости), англ. розм. 
be (get/grow) too big for one’s boots (breeches, амер. britches; shoes/trousers) “зазнаватися, величатися, бути занадто високої 
думки про себе; задирати ніс” [БАРФС, с. 80].

Розглядаючи приклади переосмислення просторових ознак у складі фразеологізмів на позначення внутрішніх рис лю-
дини, можемо констатувати переважно метафоричне перенесення значення, при чому переосмислюватися можуть не тільки 
просторові, а й параметричні ознаки. З одного боку простір виступає центральною та універсальною категорією, а з іншого 
– його сприйняття зумовлюється культурно-історичним досвідом народу або етносу.
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РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБРАЗУ АВТОРА В ЕПІТЕКСТАХ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА – МАКСА ФРІША

У статті розглядаються основні складові реалізації образу автора в епітекстах. Досліджується структура епітекстів як 
спосіб самовираження та реалізації митця поза межами художніх творів. Експліцитність, імпліцитність та інтертексту-
альність вважаємо ключем до розуміння та прочитання нового тексту. Епістолярний діалог Пауля Целана – Макса Фріша роз-
глядаємо як сукупність парних текстів – документів писемного спілкування суб’єктів, що в підсумку складають цілісний текст, 
набувають жанрово-стильової визначеності, зафіксованої у книжковому виданні. Авторська постать у такому діалозі проявля-
ється завдяки стильовій домінанті.

Ключові слова: образ автора, комунікація, нефікційна проза, епітексти, діалог, інтертекстуальність.
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RECONSTRUCTION OF THE IMAGE OF THE AUTHOR  
IN THE EPITEXTS OF PAUL CELAN – MAX FRISH

The article deals with the main components of the image of the author in epitexts. The structure of epitexts is researched as a way of 
self-expression and realization of the author outside of the artistic works. Explicity, implicity and intertextuality we consider as the key to 
understanding and reading the new texts. Epistolary dialogue of Paul Celan – Max Frisch is a set of paired texts written communication 
– subjects of documents that is resulting constitute integral text, obtain genre and stylistic definition and completeness fixed in book pub-
lishing. The author’s component in such a dialogue is manifested trough stylistic unit, specificity of epistolary aims to reveal the author and 
the addressee more objectively. Epistolary texts of Paul Celan – Max Frisch – stylized literary form of communication carried over into the 
sphere of writing. These epistolary messages have confirmed existence and development in Ukrainian literature a new genre – epistolary 
dialogue. Edition of epistolary texts of famous persons from the position of pair demonstrate perspective demonstrate poetic, motives, style, 
dialogues problem, clearly define the character of the author.

Key words: image of the author, communication non-fiction, epitexts, dialogue, intertextuality.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими завданнями. На наш погляд, поняття «образ автора» та 
«індивідуальний стиль» є головними поетикальними категоріями в аналізі епістолярних текстів із точки зору їхньої худож-
ньої вартості. Адже, на відміну від інших прозових жанрів та навіть жанрів нефікційної прози, в епістолярії немає сюжету, 
системи образів-персонажів, конфлікту, відповідних їм композиційних та нараційних особливостей. Листи аналізуються 
або як зразки індивідуального письма того чи іншого автора, або як документи його біографії. Причому літературознавцям 
вони цікаві передусім як доповнення до художньої спадщини того чи іншого письменника, як сукупність документів його 
епохи й біографії, контактів зі сучасниками тощо. Зате в аналізі крізь призму авторського образу та індивідуального стилю 
як іманентної в його (образу автора) структурі форми епістолярій нічим не поступається іншим прозовим жанрам, а то й 
чимало додає до їхнього розуміння.

Багато в чому думки вчених щодо визначення й ролі авторського «я» в літературному процесі збігалися. Передусім іш-
лося про так зване «невтручання»: мовляв, творець тексту завжди мусить лишатися поза ним, а не серед персонажів. Бо тоді 
мінімальне емоційне передозування змісту «від себе» загрожуватиме творові втратою ідентичності. Він загубить стійкість, 
стане нецікавим, а головне – наповненим другорядними подробицями. А з іншого боку, завдяки авторському втручанню 
(багаторівневій категорії образу автора) композиційна та мовна організація тексту поглиблюється та ускладнюється, і тим 
самим забезпечується текстова єдність. 

Тож аналізуючи тезові висловлювання й одних, й інших дослідників, можна дійти висновку, що образ автора – це понят-
тя, позбавлене біографічності. Але людської – жодною мірою не творчої, не художньої. У даному контексті є сенс говорити 
про певне «звільнення» авторської особи. Це так, ніби література витискає з митця побут з усіма його дрібними клопота-
ми, а натомість рецепіює в ньому лише потяг до художньої індивідуалізації. Відтак, тримаючи в руках книгу, респондент 
обов’язково відчуватиме незриму присутність автора, однак без видимих біографічних, соціальних характеристик тощо. 

Виокремлення образу автора в епістолярному діалозі ускладнюється побутуванням традиційного погляду на листов-
не повідомлення як монологічне явище та через однопланове бачення. З’явилися дослідження, що стосуються або лише 
лінгвістичних характеристик епістолярію К. Ермерт [4], О. Сєдова [3], Є. Ножкіна [2] та ін., або ж історикографічних. Такі 
потрактування не дозволяють зробити чітких висновків щодо жанрової дефініції епістолярію, позаяк не береться до уваги 
діалогічна природа листовної комунікації з урахуванням особи автора та адресата (категорія образу автора). Однак варто 
відзначити, що комунікативна лінгвістика зробила крок уперед у вивченні епістолярію як акту комунікації, а саме: взаємодії 
тексту епістолярного послання з особистістю автора та адресата. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Німецькомовні теоретичні розвідки стосувалися як досліджень еволюції 
жанру, так і лінгво-стилістичних характеристик епістолярного жанру – наукові трактати Б. Вітте [11], Р. Метцлера [5], 
В. Мюллера [6], Ґ. Нікіша [7], Р. Ньортеман [8], A. Оверлак [9], Г. Штайнеке [10] та ін.
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Що ж до української епістолографічної школи, то вона має у своєму арсеналі цілий ряд авторів, які, з одного боку, фор-
мували епістолярну базу –від послань І. Вишенського, листів Ф. Прокоповича, Г. Сковороди, Т. Шевченка аж до епістоляр-
них зібрань письменників та культурних діячів ХХ ст., а з іншого боку – праці, що розглядали листи як історико-літературне 
джерело: монографії та статті Л. Вашків, В. Гладкого, В. Дудка, М. Коцюбинської, В. Кузьменка, Ж. Ляхової, Г. Мазохи, 
Л. Морозової М. Назарука, Д. Нитченка, О. Фідкевич, Ю. Шереха тощо. На сьогодні зроблено комплексний аналіз епісто-
лярію українських митців XІX–ХХ ст. (дослідження В. Агеєвої, Т. Заболотної, А. Крат, Л. Курило, В. Савчук, В. Святовця, 
В. Ткачівського та ін.), однак без урахування домінантного погляду на категорію «образ автора». І головне: не було зроблено 
теоретичних досліджень стосовно поняття «епістолярний діалог». 

Традиція української видавничої практики склалася так, що епістолярну спадщину прийнято друкувати посмертно й 
монологічними блоками, тобто видаються зібрання листів, де представлено лише одну сторону в комунікаційному акті – 
адресанта. Листи, одержані ним у відповідь, якщо й відомі читачеві-досліднику, то, як правило, фрагментарно або із других 
рук – у коментарях та примітках. Відповідно, у дослідженнях епістолярної спадщини постає головним чином монологічний 
аспект епістолярних діалогів. Тобто в поле зору дослідників потрапляють біографічні обставини листування, суспільні про-
блеми, психологічні нюанси стосунків автора листів зі своїми респондентами, але вивчаються вони не як діалогічні мотиви 
листовних текстів (як правило, саме через діалог ці мотиви розвиваються – виявляють певний конфлікт, розбіжність позицій, 
поглядів тощо), а як частина персональної спадщини. Українські видання, в котрих одночасно бачимо принаймні дві сторони 
епістолярного діалогу, донині поодинокі і з’явилися недавно: «Листи» Надії Суровцової (К., 2001), «Вибране листування на 
тлі доби. 1992 2002» Оксани Забужко та Юрія Шевельова (К., 2011), «Володимир Винниченко – Розалія Ліфшиць: епістоляр-
ний діалог 1911 1918 рр.» (упорядник Надія Миронець; СіЧ, 2007 2008; Дрогобич, 2011), «Євген Чикаленко, Андрій Ніков-
ський. Листування. 1908 1921 роки» (упорядники Надія Миронець, Юлія Середенко, Інна Старовойтенко; Київ, 2010), «Євген 
Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування. 1903 1928 роки» (упорядник Інна Старовойтенко; Київ, 2010), «Євген Чикаленко, 
Петро Стебницький. Листування. 1901 1922 роки» (упорядники Надія Миронець, Інна Старовойтенко, О. Степченко; Київ, 
2008). Унікальним для українського читача є видання та переклад з німецької мови епістолярних діалогів Пауля Целана – Інґе-
борґ Бахман, Пауля Целана – Макса Фріша, здійснене відомими українськими літературознавцями та перекладачами Петром 
Рихлом та Ларисою Цибенко – «Інґеборґ Бахман / Пауль Целан. Пора серця. Листування» (Чернівці, 2012). 

Мета та завдання статті – діалогічна структура, мотиви, поетика епітекстів, де представлено дві сторони епістолярного 
діалогу.

Відтак важливим завданням для дослідження постає листування – Пауля Целана та Макса Фріша, в якій авторська 
самість, автентичність особи автора проявляється завдяки дешифруванню «інтертекстуальних пасток» (C. Жигун) у діа-
логічних посланнях автора та адресата. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів. Листовне знайомство 
Макса Фріша з Паулем Целаном – це потрібний пазл для моделювання листовного портрету Фріша і підтвердження тому, 
з якою прискіпливою ретельністю він ставився до вибору співрозмовників. Тільки завдяки Інґеборґ Бахман та заради неї 
відомий у літературних колах швейцарець наважився на особисте знайомство з Целаном, однак не приховував перестороги 
і страху перед цією зустріччю: «Багато знаю про Вас від Інґе, лякаюся не через Інґе, а через Вашу творчість, якою захоплю-
юся, наскільки це доступно мені, лякаюся, позаяк вона й донині не цілком доступна мені» (лист Фріша від 16.04.1959 р.) 
[1, c. 171]. 

Маючи переконливий досвід епістолярного спілкування та залучаючи до діалогу сильних опонентів, що пройшли ви-
пробування критикою, часом, життєвими перипетіями, Фріш переповнений відчуттям незрозумілої для нього упередженос-
ті у ставленні до Целана. 

У Целанових листах до Фріша та Інгеборг Бахман, починаючи з листопада 1959 року, прослідковуються моменти на-
пруги, непорозуміння, взаємні закиди вини. Внаслідок так званої афери Голь та антисемітських акцентів у рецензії Ґюнтера 
Бльокера на збірку «Мовні ґрати» Целан потрапив у відчай та безвихідь. Листи цього періоду – крик душі, на який ніхто з 
адресатів, як вважає Целан, не зміг адекватно відреагувати та відверто підтримати:«… а чи думаєш, що одне речення проти 
тебе значить більше, аніж тридцять речень супроти мене? Ти справді так думаєш? І чи Ти справді думаєш, що часопис, який 
цькує мене з першого дня свого існування, «Форум», наприклад, отримає своє виправдання в тому, що милостиво зійде до 
Твого захисту?,[…] тобі хочеться бути жертвою, однак від Тебе залежить не бути жертвою» (лист Бахман від 27.09.1961 р.) 
[1, c. 161, 164]. Схоже, що і Макс Фріш одностайний із твердженнями Бахман та радить молодому амбітному колезі сприй-
мати будь-яку критику, навіть, якщо вона політичного ґатунку: «Те, про що пише про це пан Бльокер, якого я не знаю, не є 
моєю думкою, але все-таки я сприймаю це як спробу судження. Адже зазвичай дозволено багато суджень […] Я не вважаю 
критику Бльокера доброю, вільною від двозначних висловів, в цьому я з Вами згоден, проте я хотів би сказати й інше: Я вва-
жаю ваше заперечення, хоча воно і є шедевром мовної гостроти, також недобрим. Воно змушує мене (а я шаную Вас за влас-
ним бажанням) шанувати Вас, себто беззастережно вірити, що Ви, дорогий Паулю Целане, абсолютно вільні від порухів, 
які притаманні мені й іншим, порухів честолюбства та враженого марнославства » (лист Фріша від 3.011.1959 р.) [1, c. 178]. 

Усі крапки над «і» у завершенні так і не розпочатої дружби поставило листовне звернення Целана до Фріша, у якому 
він прямо й безапеляційно вимагає спростувати антисемітську рецензію Ґюнтера Бльокера на свою збірку «Мовні ґрати» та 
закиди в плагіаті. В останньому листі-відповіді до Целана від 6.11.1959 р. Фріш дає зрозуміти, що він не та людина, якою 
можна маніпулювати: «Я маю досвід, що між людьми не ведеться ось так, як оце між Вами й мною, коли я просто визнаю за 
Вами рацію, і я стурбований тим, коли мене редукують до ролі надійного антинациста. Ваш лист, дорогий Паулю Целане, не 
запитує мене, Ваш лист дає мені шанс виправдати мою репутацію, якщо я відреагую на критику Бльокера так, як Ви. Саме 
це мене й дратує» [1, c. 177]. Як наслідок – шість наступних листовних послань П. Целана (29.05.1960 р., початок серпня 
1961р., 22.08.1961 р., 23.09.1961 р., 27.09.1961р., 10.10.1961 р.) не знайшли відповіді у М. Фріша. Мовчання Фріша означало 
для Целана кінець дружби, перш ніж вона почалася. 

Коротке листування Фріша – Целана періоду 1959 1961 рр., що становить 16 документів, писаних переважно Целаном, 
слугує, на наше переконання, додатковим декодером для розуміння психологічного портрету швейцарського письменника. 
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У листуванні Фріш відкриває можливі причини попередніх епістолярних непорозумінь: «І якщо комунікація не вдається, 
тоді я завжди думаю, що причина в мені; я почуваюся некомпетентним і мовчу» (невідісланий лист Фріша до Целана від 
3.11.1959 р.) [1, c. 175]. 

Складається враження, що Фріш завуальовано резюмує попередній досвід комунікації; можливо, це стосується і листу-
вання з Дюрренматтом, що було актуальним у той період часу: «Я маю досвід, що різка критика зачіпає мене менше, аніж 
випадкові тони визнання, які показують мені, де критик взагалі бачить мою миттєву слабкість чи мою межу. Здебільшого це 
не надто важко – побити критика його ж власними недоречностями, але що мені з того? Моя проникливість стає спільником 
моєї самовпевненості, от і все. Починаючи з певного віку, особливо, коли ти вже можеш похвалитися певними досягнення-
ми, менше страждаєш від невдачі, ніж від чітко помітних меж своїх можливостей загалом, і я можу припустити, що від цього 
страждає ще хтось, чиї можливості великі і незвичайні» (той самий лист) [1, c. 176]. Ситуація типова для Фріша, якщо не 
закономірна у започаткуванні контактів з молодими авторами (для порівняння – листування з Йонсоном). Однак у випадку 
з Йонсоном швейцарський автор знайшов необхідну для подальшого спілкування міру відкритості та не забігав наперед 
із позитивними рецензіями й добрими порадами відносно творчого доробку, а бачив у початківцеві Йонсону рівноцінного 
колегу за фахом. У випадку з Целаном свою роль зіграли певні розбіжності у стилі, характері, віці. Швейцарський письмен-
ник, хоча і захоплювався талантом молодого автора: «Ваше ім’я вже віддавна як ім’я поета, стало ім’ям у моєму власному 
житті», – пише він у листі від 6.11.1959 р., однак цей факт не сприяв епістолярній дружбі обох письменників: «Я боявся Вас, 
тепер я знову боюся. Чи готові Ви до дружби?» [1, c. 178].

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок. Аналіз епістолярного діалогу Макса Фріша – Поля Це-
лана показав, що образ автора в їхніх текстах має такі особливості: на структурному рівні – індивідуальну форму нара-
ції (діалогу) та тип нарації (від першої особи), на мовному рівні вони проявляються в застосуванні складних авторських 
синтаксичних конструкцій та стилістичних прийомів; авторефлексійність (власна інтертекстуальність), що виявляється в 
імпліцитно створеній хронологічній таблиці творчості (ситуація текст-у-тексті, інформація в інформації), інтерпретації, 
інтертекстуальних компонентах, інтертекстуальній грі тощо. 

Творча індивідуальність Фріша та Целана виражена в листовному діалозі по-різному. Листи Фріша мають композиційну 
завершеність, а хронологічна послідовність повідомлень створює ефект одного цілісного об’ємного тексту. Власна інтер-
текстуальність письменника спрямована розкрити всі приховані грані особи їхнього автора. Епістолярний діалог став до-
датковим декодером у розкритті авторської маски, митецьких пасток, складних мозаїк тощо. 

Особливістю мовної структури епістолярних послань Фріша є відображення індивідуального стилю. Складовими епіс-
толярних діалогів письменника є експресивність, сповнена особливих стилістичних, композиційних прийомів, літературна 
та документальна відвертість, подієвість, фактографічність, притаманні й іншим його творам.
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ПРЕЦЕДЕНТНА ІСТОРИЧНА СИТУАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТУАЛІЗАЦІЇ  
СПОНУКАЛЬНОЇ ІНТЕНЦІЇ АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО ЕЛЕКТОРАТУ 

У статті було схарактеризовано сутнісні ознаки поняття «прецедентний феномен», ідентифіковано прецедентну істо-
ричну ситуацію в системі прецедентних феноменів, надано її дефініцію, продемонстровано на прикладах, як знання про різні 
прецедентні історичні ситуації впливає на реалізацію спонукальної інтенції мовця. Визначено, що до корпусу історичних подій, 
які сприяють утіленню спонукання, належать революції, воєнні конфлікти та способи їх залагодження, рішення авторитетних 
історичних осіб. Установлено, що основними типами мовленнєвих актів, якими репрезентовано спонукальну інтенцію на тлі пре-
цедентної історичної ситуації, постають застереження, вимога, погроза, заборона та рекомендація.

Ключові слова: прецедентний феномен, прецедентна історична ситуація, спонукальна інтенція, застереження, заборона, 
рекомендація, вимога, погроза.
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PRECEDENT HISTORICAL SITUATION AS A WAY TO ACTUALIZE INСENTIVE INTENTION  
OF THE ENGLISH SPEACKING ELECTORATE

The article considers precedence phenomenon in the political discourse of the British and American electorate. After regarding all the 
possible forms of that phenomenon the author draws attention to the fact that they fall into verbal and non-verbal groups. Amidst the non-ver-
bal group it is possible to single out precedent situation, which is narrowed up to and defined as the precedent historic situation. The examples 
analyzed in the paper by the researcher demonstrate that a precedent historical situation being of extra-lingual nature itself gets verbalized 
in speech with the purpose to form incentive intention. The researcher determines that history of society represents a powerful source for the 
semantic filling of the phenomenon of precedence. The bulk of historical events relevant to achieve incentive communicative aim in a political 
discourse is represented by wars, revolutions, territorial and ideological conflicts, ways of solution of those conflicts, effective decisions of 
well-known historical personalities and role models of different states. Putting his knowledge of different precedent historical situations into 
words helps the speaker to persuade the addressee to realize or keep away from realization of some actions. The basic speech acts shaped 
around the precedent historic situation and realizing incentive intention are warning, demand, threat, prohibition, recommendation. 

Key words: precedence phenomenon, precedent historical situation, incentive intention, warning, prohibition, recommendation, de-
mand, threat.

Постановка проблеми. Дослідження системи прецедентних феноменів (надалі – ПФ) знаходиться у соціолінгвальній 
площині – області лінгвістики, що виникла на перетині лінгвістики та соціології і досліджує те, як історія та культура наро-
ду виявляють себе в мові. Усі фонові знання про країну досліджуваної мови, культуру, психологію, історію та менталітет її 
народу утворюють підводний прошарок «айсбергу» мови [2, с. 104], який завжди впливає на формування дискурсу. Арсенал 
прецедентних феноменів є найяскравішим проявом національної самобутності мови та взаємозалежності умов існування 
народу, його культури, історії, мови та ментальності, найкращим прикладом зв’язку між мовою та суспільством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури свідчить про те, що використання такого семан-
тично невизначеного терміну, як «феномен» надає прецедентності «парасольковий» характер [7, c. 273], за якою ховаються 
різноманітні вербалізовані та невербалізовані сутності. З-посеред головних типів ПФ виділяють прецедентний текст, преце-
дентний культурний знак, прецедентне ім’я, прецедентне висловлення, прецедентну ситуацію. Прецедентні оніми як знак-
символ певних якостей, подій, доль, досліджувалися на матеріалі різних типів дискурсу [6; 7; 12]. Приділяли увагу аналізу 
складу джерел прецедентних текстів, актуалізацію яких називають «текстовими ремінісценціями» і, які інколи розглядають 
з позиції проблеми інтертекстуальності [3; 8; 9]. Одним із актуальних способів реалізації ПФ в мові є вживання алюзії. Ре-
левантним нашому дослідженню є аналіз історичної алюзії в англомовному медіадискурсі, під якою розуміють посилання 
чи натяк на певну історичну подію, факт, історичний документ тощо [10, с. 554].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Одним із різновидів системи ПФ постає прецедентна 
ситуація. Її тлумачать як “еталонну”, “ідеальну” ситуацію, що колись відбувалась в реальній дійсності, пов’язана з набором 
конотацій, диференційні ознаки якої добре відомі представникам певного ментально-лінгвального комплексу, входять до 
їхньої когнітивної бази [6, с. 34]. Разом із тим прецедентну ситуацію вважають не вербальним феноменом, а лише вербалізо-
ваним, через що її дослідження не отримало належної уваги з боку лінгвістів, хоча вплив її як позалінгвального чинника на 
формування дискурсу є очевидним. Крім того, ідентифікація саме прецедентної історичної ситуації (надалі ПІС) взагалі не 
спостерігалась у наукових розвідках, тому актуальність розвідки зумовлено невизначеністю статусу прецедентної ситуації; 
міцним взаємозв’язком між мовою та історією суспільства; неможливістю розпізнати інтенцію мовця за умов відсутності 
знань про значущі історичні події. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – проаналізувати функціонування ПІС в мовленні англійськомовного електо-
рату з погляду її впливу на реалізацію спонукальної інтенції. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: роз-
глянути й схарактеризувати основні ознаки ПФ; ідентифікувати ПІС та встановити співвідношення між нею та прецедент-
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ним іменем; продемонструвати на прикладах, як ПІС впливає на реалізацію спонукальної інтенції прескриптора; визначити 
типи мовленнєвих актів, якими репрезентується спонукальна інтенція, сформована на підставі ПІС. Об’єктом дослідження 
є висловлення у мовленні англійськомовного електорату, що містять вербально-представлені прецедентні історичні ситуа-
ції, предметом – типи мовленнєвих актів, що реалізують спонукальний потенціал прецедентної історичної ситуації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Будь-який аспект предметно-пізнавальної діяльності сучасного суспільства спи-
рається на величезний досвід попередніх цивілізацій, значущим складником якого є сукупність прецедентів. Під прецедентом ро-
зуміють: 1) випадок, що мав місце раніше й слугує прикладом або виправданням для наступних випадків подібного роду; 2) вирок 
суду щодо конкретної справи, обґрунтування якого вважається правилом, обов’язковим для інших судів при вирішенні аналогій-
них справ [11, с.1068]. На підставі чого можна зробити висновок щодо зразкового характеру прецеденту, його здатності служити 
еталоном, прикладом для наслідування. Прецедент має імперативні властивості, на його основі варто моделювати подальші дії.

Дослідники підкреслюють, що в сучасній лінгвістиці розуміння прецедентних феноменів тісно пов’язане з уявленням 
про них як про одиниці, значною мірою “насичені” культурною інформацією, що національно детермінують культурний 
простір і здатні виконувати функцію “мови” культури” [5, с. 30]. 

Система прецедентних феноменів є сукупністю інструментів трансляції “культурної пам’яті” нації від одного покоління 
до іншого, тобто ПФ забезпечують культурну континуальність в діахронії. Одночасно вони об’єднують суспільство навколо 
його культурних цінностей і моральних ідеалів, постають як етичні еталони нації, фіксують оцінку її реальності [6, с.12]. 

В основу прецедентного явища покладено спільність когнітивних структур певної спільноти, яка утворюється внаслідок 
перегляду, читання однакових книг, п’єс, телепрограм, фільмів, новин та обговорення суспільно-політичних подій у процесі 
соціологізації особистості. Прецедентний феномен є тим стимулом, що активує у свідомості мовного колективу потрібні 
асоціації, відтворює концепти прецедентних текстів [1, с. 124; 7, с. 274; 4, с. 22]. Знання прецедентних феноменів є показ-
ником приналежності індивіда до певної культури, а незнання їх є передумовою відчуження від відповідної культури [9].

Отже, прецедентні феномени постають важливим складником національної картини світу, частиною “когнітивної бази”, 
якою володіє більшість носіїв того чи іншого національно-культурного менталітету, маркером лінвокультурної компетентнос-
ті мовця. Вони є національно-детермінованими, належать до фонду обов’язкових знань і мінімізованих уявлень тієї чи тієї ет-
но-лінгвокультурної спільноти. Завдяки ним народна свідомість створює стереотипи дійсності, надає їй оцінку, зберігає духо-
вні, історико-культурні надбання й цінності попередніх поколінь суспільства, формує та розвиває національну картину світу.

Хоча прецедентні тексти та прецедентні ситуації актуалізуються в мовленні, деякі науковці підкреслюють, що вони не є 
вербальними феноменами, тобто вони не мають власної мовної репрезентації, належать когнітивному плану, а апелювання до 
них здійснюється через одиниці інших рівнів, у тому числі й через прецедентне ім’я. З огляду не це вважаємо за необхідне 
уточнити поняття прецедентної історичної ситуації в контексті лінгвістики. Під нею розуміємо вербально представлене на-
гадування про пізнавально-та інформативно значущу історичну подію, особу, факт, документ, що сприяє формуванню спо-
нукальної прагматичної настанови адресанта. У дискурсі вона актуалізується або через короткий опис ПІС або в алюзійний 
спосіб (вибудовується навколо ядра у вигляді прецедентного імені, яке може вживатися як метафорично так і неметафорично). 

Активація прецедентних ситуацій неначе проводить паралель між фактом об’єктивної дійсності та фактом, зафіксованим 
в історично-культурному просторі суспільства. Ресурсом утворення прецедентних ситуацій постає концептосфера суспіль-
но-політичних історичних явищ та подій. Це такі ситуації з історії людства, що добре відомі національно-культурній спіль-
ноті, згадування яких викликає аналогійні асоціації як у свідомості відправника повідомлення, так і його інтерпретатора. 

Як засвідчує наше дослідження, прецедентні ситуації, активовані мовцем під час реалізації іллокуції застереження, 
здебільшого марковані знаком “мінус”, і тому радше нагадують суспільству не про здобутки, а про помилки минулого, яких 
потрібно уникнути в майбутньому. Наприклад: 

Everybody wants change. The Germans voted for change when they elected Hitler in 1933. The Russians wanted change when 
they toppled the czar in 1917. Both got plenty of change, just not positive change. Someone needs to level with the American people 
that the current situation is about as good as it is likely to be for some time and that almost any attempt by government to fix things 
will likely make the situation even worse [13]. 

У цьому прикладі автор згадує переломні події в країнах Германії та Росії, зокрема, обрання на демократичних виборах 
Гітлера та повалення російського царя у 1917 році. Здебільшого у свідомості світової спільноти негативні наслідки таких 
подій асоціюються із утворенням двох держав із диктаторсько-фашистськими режимами. Мовець зазначає, що народи цих 
країн керувалися бажанням великих змін, які, на жаль, не пішли на користь суспільству. У такий спосіб автор висловлення 
застерігає американців від радикальних змін і звертається до політиків із проханням бути чесними зі своїм народом.

Найгарячіші точки на політичній мапі світу останні десятиріччя найчастіше спалахують на Близькому Сході. Однією 
з них є воєнний конфлікт в Іраку, який розпочався ще за часи правління Президента Дж. Буша і досі слугує прикладом не-
вдалого (з погляду звичайного громадянина) втручання країн заходу в осередок мусульманського світу. Саме з цієї причини 
прескриптори наступних двох спонукань обережно висловлюють заборону на пряму інтервенцію і на знищення світського 
режиму правління на території Сирії, оскільки переконані, що подібні дії призведуть лише до Іракського варіанту: 

I don’t think we can have direct intervention. It could end up like Iraq [14]. 
You cannot negotiate with people who use blackmail to subdue you, kill your men if they do not join jihad and rape women who 

are not Muslim. … Democracy does not exist in this region anywhere, but secular regimes should not be destroyed. West tried it in 
Iraq and now Iraq is in mess [14]. 

Автор наступного спонукання експлікує волевиявлення, спрямоване на те, щоб Американський уряд залишався осто-
ронь від Сирійського конфлікту, для чого він згадує не тільки війну в Іраку, а ще й події у В’єтнамі: 

Both the Iraq War and Vietnam War were huge mistakes and huge disasters for the USA and could have been avoided. I would 
like to see the USA try very, very hard to stay out of these endless black hole money pit wars around the world. And oh by the way, a 
Democrat (Kennedy) got us into Vietnam, and another Democrat (Johnson) escalated Vietnam [13]. 

Визнаючи названі війни помилками (mistakes) та бідами (disasters), мовець намагається підкріпити мотивацію свого 
спонукання. Крім того, згадування імен двох президентів Дж. Кеннеді та Л. Джонсона із визначенням їхньої партійної при-



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 5(73), березень, 2019 р.

ISSN 2519-2558 
РОЗДІЛ 2. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА ТА ПРАГМАТИКА

101

© Л. В. Суховецька

належності є певним закидом на адресу кандидата в Президенти від демократів Х. Клінтон, чим адресант окреслює свої 
політичні вподобання і підштовхує своїх співвітчизників голосувати за кандидата від республіканців, а не за демократів, які 
можуть повторити помилки своїх попередників.

Аналогійний намір переконати владу у необхідності утримуватися від втягнення Британії до кровопролиття на території 
Близького Сходу має адресант наступного спонукання, коли вживає сполучення алюзійного характеру the bloody battlefields 
of Afganistan  (кроваві поля битв Афганістану): 

We cannot, sadly, travel back in time to stop the disastrous military adventures of the past. We can, however, learn from our 
history, and demand no further return of British soldiers to the bloody battlefields of Afganistan  … The history of this bloody conflict 
shows the west cannot win. The UK must refuse to become embroiled again [16]. 

Хоча здебільшого мовці згадують негативно-забарвлені історичні ситуації, позитивні прецеденти використовуються як 
рекомендації в мовленні електорату для спонукання політиків до тих чи тих дій. Наприклад:

When Winston Churchill took over, he made winning the war the supreme purpose of the government. He shaped cabinet 
government accordingly by having a war cabinet in constant session, and here surely is the model for May to follow. … A similar 
Brexit cabinet committee in constant session needs to be established to push the negotiations to a success, modelled on Churchill’s 
war cabinet [15]. 

У наведеному фрагменті йдеться про спосіб діяльності Британського уряду, запропонованого У. Черчелем під час Другої 
Світової війни, коли було організоване постійне функціонування військового кабінету (a war cabinet in constant session) і пе-
ред яким було поставлено найважливіше завдання – перемога у війні. Адресант рекомендує сучасному Прем’єр-міністрові 
Британії Т. Мей наслідувати цей приклад та організувати подібний Брексіт-кабінет для успішного просування переговорів 
із Європою з приводу виходу Британії із Євросоюзу.

Вагоме місце в історії Британії займає діяльність першого Прем’єр-міністра жінки, Маргарет Тетчер, яка увійшла в історію 
під іменем Залізна леді. Спроби сучасного уряду Британії приватизувати систему охорони здоров’я викликають у свідомос-
ті пересічних громадян епоху приватизації багатьох сфер економіки за часи М. Тетчер, яка оцінюється мовцями негативно 
(madness, destruction) і тому слугує мотивом для вимоги скасувати законопроект про приватизацію системи охорони здоров’я: 

Of course it would be madness for any government to hand over the whole NHS to insurance companies, or privatize it in the 
way that Margaret Thatcher privatized British Gas [17]. 

I’m scared that Cameron’s Legacy will be the destruction of the NHS in the same way that Maggie sold Social Housing, Railways, 
Utilies [14]. 

Залишив слід у свідомості британців кровавий та жорстокий конфлікт, що відбувався на початку ХХ століття між Бри-
танією та Північною Ірландією. Адресант наступного висловлення використовує цю прецедентну історичну подію у якості 
застереження від біди, яка може статися на східній частині України, якщо не надати тим територіям російську мову, власне 
правління та нейтралітет: 

There is only one possible path for peace in Ukraine: To give to Russian territories own language and administration and 
neutrality or they will become just another North Ireland [14]. 

Інший мовець, навпаки, апелює до Північно-Ірландського протистояння як до прикладу успішного вирішення територі-
альних конфліктів шляхом переговорів та виявлення волі до діалогу, підкреслюючи при цьому, що жорстокість з обох боків 
не мала жодних перспектив у розв’язанні проблеми:

I would remind my fellow British folk of the conflict in Northern Ireland and the atrocities carried out by both sides. Did violence 
stop violence? No. What has achieved progress was Mo Mowlam knocking heads together and a will for dialogue supported by the 
government [14]. 

Історія Радянського Союзу також слугує прикладом приреченості політичних утворень імперського характеру. Наприклад,
The EU is malignant. … It grows like a tumour. It cannot be reformed any more than the Soviet Union could. It needs breaking 

up like the Soviet union before it destroys democracy in Europe [18].  
Переконаний у неможливості реформування Євросоюзу та вбачаючи у його функціонуванні загрозу демократії, адре-

сант наведеної вимоги наполягає на розвалі ЄС подібно тому, як був розвалений Радянський Союз.
Головним політичним нащадком Радянського Союзу по праву вважають Росію, яка і на сьогоднішній день у свідомості 

англійськомовної спільноти асоціюється із державою, що не є взірцем демократичного правління та верховенства права. 
Зміст наступного спонукання зумовлено побоюванням мовця щодо можливого перетворення Америки на іншу Росію, якщо 
Американська юрисдикція не буде залишатися на принципах поваги та захисту Конституції: 

Despite all the ideological leanings that have crept into the American judiciary it has remained grounded in a reverend belief in 
the Constitution. Americans must be on guard to protect that institution or they will without question disintegrate into fascism and 
become just another Russia [19]. 

Позиція сучасної Росії як держави, що постійно нарощує свій ядерний потенціал та активізує діяльність своїх субмарин 
у нейтральних водах, викликує у громадянина Америки спонукання до жорстокого протистояння Америки із Росією на 
кшталт Кубинської кризи: 

Time for some Cuban missile-style brinkmanship, methinks. Especially, since Russia has wisely been upgrading its nuclear 
arsenal in recent years … [14].

Друга світова війна стала глибинним ресурсом для створення прецедентних явищ. Перемога суспільства над нацизмом 
як ідеологічним складником війни стає прикладом боротьби із іншими соціальними викликами, що здаються нездоланними. 
Так, адресант наступного висловлення тлумачить Іслам не як релігію, а як ідеологію, яку потрібно заборонити у той же 
спосіб, що був заборонений нацизм, не порушуючи при цьому конституцію: 

Islam is not a religion. It is an ideology under the cover of Religion. We have banned Nazism ideology, we can ban Islam without 
breaking the constitution [20].

Події Великої французької революції та відома всім постреволюційна доля французької аристократії використовується 
мовцями у якості погрози для того, щоб змусити представників консерваторів піти з уряду, а також змінити систему розпо-
ділу доходів на користь пересічних громадян:
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This lot have to go by whatever means. Perhaps July 1789 French style getting rid of would be to best effect [14]. 
It is worth remembering that a lot of the “welfare state” and driving force behind the philanthropy of the rich, and noblesse 

oblige was that it was seen as a good way to prevent revolution. Today’s ultra-wealthy run the risk of the French Aristocracy – push 
things too far, drive people to the point they have no stake in the continuance of the system, and it’s the guillotine [14].

Сучасна ситуація напружених відносин між ЄС та Росією актуалізують у свідомості наступного прескриптора досвід 
Фінляндії, яка мала на початку ХХ століття стан війни із Росією, внаслідок чого втратила частину свої території, але з часом 
спромоглася досягти дружніх та поважливих стосунків та встановити взаємовигідну економічну співпрацю з цією країною:

… but Finland is able to maintain neutral, friendly and respectful position towards Russia. As a result they enjoy economic 
cooperation, they don’t feel threatened, and yet they don’t feel subservient to a much larger neighbor. If anything, other countries 
should learn from Finland how to build respectful relationships [14].

Переконаний у тому, що мирне співіснування держав може бути більш прибутковим ніж війна, адресант наступного ви-
словлення рекомендує вирішити проблему постійного загострення військових дій на території Близького Сходу, скористав-
шись досвідом Ялтинської конференції, яка визначила диспозиції головних держав для завершення Другої світової війни, а 
для закріплення подібних мирових угод він рекомендує залучити ідеї успішного проекту відновлення повоєнної економіки 
Європи під назвою «План Маршалла».

The return of Russia on the scene brings memories of Yalta. A New Yalta could be a solution for the Middle East and the rest of 
the world, if it brings a “multilateral Marshall Plan”. Peace can be a much bigger business than war [13]. 

Усвідомлюючи той факт, що привнесення принципів демократії до країн арабського світу потребує часу та терпіння, 
адресант пропонує у своєму спонуканні скористатися не принципами Арабської весни, а Марокканською моделлю правлін-
ня, яка, маючи статус монархії, гарантувала своєму народу обмежену автономію: 

For a better model of how to govern an Arab country, look no further than Morocco, a Monarchy which grants its people limited 
autonomy [13]. 

Отже, розглянуті нами приклади свідчать про те, що прецедентна історична ситуація, що належить до сфери екстралінг-
вальних чинників, бере активну участь у формуванні спонукальної настанови англомовного електорату. Історія суспільства 
постає потужним джерелом для змістового насичення феномену прецедентності. Корпус історичних подій, релевантних 
досягненню комунікативно-практичної мети спонукання у політичній площині, представлено війнами, революціями, тери-
торіальними та ідеологічним конфліктами, способами їх улагодження, доленосними рішеннями відомих історичних осіб, а 
також долею різних держав. Застосування знань прецедентної історичної ситуації у мовленні електорату відіграє додаткову 
роль аргументації для переконання потенційного виконавця у необхідності реалізувати або утриматися від реалізації спо-
нукуваної дії. Основними типами мовленнєвих актів, якими репрезентується спонукальна інтенція навколо ПІС є засте-
реження, вимога, погроза, заборона, рекомендація. Перспективою дослідження вважаємо аналіз синтаксичних структур 
прагматичних різновидів спонукання, вибудованих на тлі прецедентної історичної ситуації.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ ПІДРЯДНИХ ОЗНАЧАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ  
В ОПОВІДАННІ ЙОЗЕФА РОТА «ЛЕГЕНДА ПРО СВЯТОГО ПИЯКА»

У статті розглядаються підрядні означальні речення як особливість творів Йозефа Рота. Подано характеристику та кла-
сифікацію таких речень. Виокремлено ті підрядні означальні речення, які несуть предметно-локативну ознаку та такі, що є по-
слідовно – підпорядковані та відмічено роль цих атрибутивних структур у загальній картині твору.

Ключові слова: мовна площина, синтаксична форма, атрибутивна семантика, сполучні засоби, підрядні означальні речення, 
семантичні класи, локативна ознака.
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STRUKTURAL-FUNKTIONAL ROLE OF SUBORDINATE DEFINING SENTENCES  
IN WORK OF JOSEPH ROTH “THE LEGND OF THE HOLY DRINKER”

The article deals with the story of Joseph Roth «The legend of the holy drinker». The authors of this study analysed the complex sentenc-
es that occur in this work and that are a functional and structural feature of both this story and Joseph Roth’s style in general.

Experts know that every style is characterised by a certain number of transformations, which consist of differential linguistic features 
that distinguish each language in different ways.

A special place in this list has the structure of the German language, which, on the one hand, is considered concise, if to take into 
account the possibility of forming compound words with the help of several words; on the other hand, impresses with the length of the sen-
tences, which in turn can consist of several as coherent, and subordinate sentences. Analysing the story «Legend of the holy drinker» you 
can see that almost every fifth sentence is a complex defining sentence.

In the study of the aforementioned linguistic units, it turned out that the largest number of sentences are the subordinate indicative 
sentences with a locative sign and those that have a consistent subordination. There is also a significant part of the subordinate indicative 
sentences with prepositional conjugations, which is due to the specifics of the German language, namely the government of the verbs.

The structure of these defining sentences determines their functionality and the peculiarity of this work. After all, with the help of sub-
ordinate locative sentences and sentences with consistent subordination, the author managed to focus not only on the protagonist but also 
on his environment.

Key words: language plane, syntactic form, attributive semantics, connecting means, subordinate defining sentences, semantic classes, 
locative trait.

Кожен літературний стиль автора є не лише індивідуальною рисою мислення самого автора, але й певною мірою від-
носно замкненою мовною системою, яка має характерні ознаки та виокремлює той чи інший твір з поміж інших творів як 
одного автора, так і інших творів в цілому. Звісно, для кожного стилю характерні певні трасформації, що складаються з 
диференційних мовних ознак, які характерні для кожної мови по-різному.

Особливе місце у цьому списку посідає структура німецької мови, яка з одного боку вважається лаконічною, якщо брати 
до уваги можливість утворювати складні слова за допомогою декількох. З іншого ж боку, кількість підрядних речень, які 
утворюють одне довге складнопідрядне речення, заводить читача в такі мовні лабіринти, що питання лаконічності відпадає 
само собою. Завдяки структурі даної мови, де в одному реченні можливе поєднання декількох і зворотів, і різних підряд-
них речень, мовознавці мають широке поле діяльності та дослідження функціонування різних мовних одиниць в одному 
контексті та в одній мовній площині. Стилю кожного автора притаманна певна упорядкована або неупорядкована система 
синтаксичних форм та конструкцій. Якщо мова йде про підрядні означальні речення, то вони, як і звороти з атрибутивною 
семантикою викликали інтерес у таких мовознавців, як А. П. Грищенко, Г. О. Золотова, Н. Л. Іваницька, Я. М. Чопик. 

Упорядкована система саме цих синтаксичних конструкцій властива здебільшого для наукового стилю, якщо йдеться 
про порівняння з художніми творами. Але зустрічаються німецькомовні автори, твори яких насичені складно-підрядними 
реченнями атрибутивної семантики з певними особливостями сполучних засобів. Одним з таких авторів є Йозеф Рот, у 
творах якого є велике поле для дослідження і для літературознавців і для мовознавців. Кожен твір цього автора містить або 
певну стилістичну особливість, або особливе мовне поле, де зустрічаємо і структурні, і семантичні, і функціональні осо-
бливості творів Йозефа Рота.

Якщо говорити про структурно-семантичні особливості творів Йозефа Рота, то побачимо і дієприкметникові звороти, і 
фразеологізми, і інфінітивні конструкції, і, звичайно ж, складнопідрядні речення. 

У статті ми розглядаємо складнопідрядні речення у творі Йозефа Рота «Der heilige Trinker» («Легенда про святого пия-
ка»). Зазвичай оповідання містять короткі, але інформативні речення, метою яких є донести до читача основну інформацію 
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та передати важливість тої чи іншої події тощо. У «Легенді про святого пияка» прослідковуємо велику кількість складнопі-
дрядних речень, що не є типовим для коротких творів і що можна вважати як особливість стилю Йозефа Рота. На прикладі 
підрядних означальних речень ми і виокремлюємо функціонально-структурні ознаки складнопідрядних речень, що і визна-
чає актуальність даного дослідження.

Метою нашої статті є продемонструвати насиченість даного оповідання складнопідрядними реченнями і охарактеризу-
вати особливості сполучних засобів в цих реченнях. Враховуючи різноманітність класифікацій та груп визначення складно-
підрядних означальних речень, нам складно було притримуватись одної з них. Виходячи з того, що існує декілька типів та 
видів класифікації складнопідрядних атрибутивних речень, цікавою для нас є класифікація, де існують наступні семантичні 
класи: з’ясувальні, порівняльно-об’єктні, локативні та атрибутивні, які визначив І. Р. Вихованець: «Оскільки визначальним 
елементом структури складнопідрядних речень із валентно зумовленою підрядною частиною є опорне предикативне слово, 
то класифікація цих речень має будуватися на частиномовній належності опорного слова, його валентному потенціалі і ха-
рактері семантико-синтаксичних відношень між опорним словом і підрядною частиною [1, c. 87].

Паралельно цій класифікації ми будемо поділяти підрядні означальні речення за об’єктом в головному реченні, який 
описує атрибутивна конструкція, і спробуємо визначити наступні атрибутивні групи: займенниковий атрибутив, іменни-
ковий, локативний та предметний, виокремивши до іменникової групи істоту, а до предметної неживий предмет, у якому 
матимемо субгрупу, тобто локативний атрибутив.

Так, у творі Йозефа Рота «Легенда про святого пияка» маємо наступні приклади, які віднесемо до предметно-локативної 
групи складнопідрядних атрибутивних речень.

«An einem Frühlingsabend des Jahres 1934 stieg ein Herr gesetzten Alters die steinernen Stufen hinunter, die von einer der 
Brücken über die Seine zu deren Ufern führen» (....сходини, які вели до.....берегів). У реченні маємо пряме самостійне локативне 
означення, що є характерним для коротких оповідань, як і наступне: «Er ging eine der Treppen hinauf, die von den Ufern der 
Seine zu den Kais hanauführen» (.... по сходах, які.. вели вгору). 

Звичайне локативно-предметне означення маємо у наступному: «Als er in die Taverne zurückkam, war der Platz, den er 
vorher eingenommen hatte, besetzt, und er konnte sich also nur von ferne im Spiegel sehen» (....місце, яке він раніше вибрав....). 
У реченні: «Deshalb ging er in die Richtung des Montmartre, jene Stätten zu suchen, an denen er früher Lust genossen hatte» (.....
шукати ті заклади, в яких він раніше отримував насолоду) знаходимо предметно-локативне означення, де є присутнє при-
йменникове сполучення. Такий вид атрибутивної конструкції є окремим видом означальних речень.

Характеризуючи речення: «Und er begleitete noch die Frau in das neue Haus, in das sie übersiedelten, und wartete, bis der 
freundliche, dicke Mann kam, und der bezahlte ihm den versprochenen Lohn» (будинок, в який вони переселились), зауважуємо, 
що означальне речення є досить коротким, воно є допоміжним означенням, яке не міняє суті цілого речення. На противагу 
ж даному реченню, бачимо наступне: «Jetzt kamen sie in eine Gegend außerhalb der Stadt; lichtgrün, vorfrühlingsgrün war die 
Landschaft, in der sie hielten, das heißt der Garten, hinter dessen spärlichen Bäumen sich ein verschwiegenes Restaurant verbarg» 
(...ландшафт, в якому вони зупинились,.......сад, позаду якого...), де увагу автор концентрує власне на локативному аспекті, 
оскільки бачимо два локативні означення. 

У реченні: «Es war ein vornehmes, kleines und stilles Hotel, gerade eines jener Hotels, in denen Fußballspieler und Boxer, 
die Elite unserer Zeit, zu wohnen pflegen» (один з тих готелей, в яких мали звичку проживати.....) зустрічаємо також при-
йменникове сполучення, так само, як і в реченні: «Nachdem sie dort zwei Stunden gesessen und Erinnerungen aus der Schulzeit 
ausgetauscht hatten, führte der Fußballspieler Andreas nach Hause, das heißt, in das Hotelzimmer, das er ihm gemietet hatte, und 
sagte zu ihm:... (....в номер готелю, який він йому винайняв).

З такою ж прийменниковою структурою маємо і наступні речення: «Das Hotelzimmer, in dem Andreas nunmehr wohnte, 
hatte die Nummer: neunundachtzig. Sobald Andreas sich allein in diesem Zimmer befand, setzte eг sich in den bequemen Lehnstuhl, 
der mit rosa Rips überzogen war, und begann, sich umzusehеn» (Готельний номер, в якому Андреас від тепер жив....).

«Er aber, liebebedürftig, wie er plötzlich geworden war, sah nach der Nummer ihrer Tür, hinter der sie wohnte» (...номер дверей, за 
якими вона жила.....). «Sie mieteten also ein Taxi, und sie fuhren nach Fontainebleau, und dort erwies es sich, daß das schöne Mädchen 
ein gutes Restaurant kannte, in dem man gute Speisen und guten guten Trank trinken konnte» (...знала гарний ресторан, в якому...).

Складнішим за структурою є наступне речення, де підрядне означальне вводиться сполучним словом wo, яке можемо пере-
класти і як, «де», і як «в якому»: «Für die andern hundert Francs lud er Andreas ein, zu trinken und noch einmal zu trinken, und noch 
einmal zu trinken, und in der Nacht gingen sie in jenes Haus, wo die gefälligen Mädchen saßen, und dort blieben sie auch alle beide drei 
Tage, und als sie wieder herauskamen, war es Dienstag und Woitech trennte sich von Andreas mit den Worten: «Sonntag sehen wir uns 
wieder, um dieselbe Zeit und an der gleichen Stelle und am selben Ort» (....вночі вони пішли в той будинок, де сиділи гарні дівчата........).

Просту означальну конструкцію спостерігаємо і тут: « Andreas erhob sich am Sonntag sehr früh, nicht sosehr wegen der 
Messe, die er zu versäumen gefürchtet hätte, wie aus Angst vor dem Wirt, der ihn mahnen würde, Trank und Speise und Quartier für 
so viele Tage zu bezahlen» (не настільки через службу, яку він боявся пропустити.....).

З усіх складнопідрядних речень з підрядними означальними чи не половину складають речення з предметно-локатив-
ним значенням, тобто автор зосереджує увагу читача не на особі головного героя, а на місцях, які його оточують, в яких він 
буває, біля яких відбуваються події в даному оповіданні. 

Наступну групу означальних речень складають такі, що описують істоту, але не головного героя, а людей, з якими доля 
його звела. Знову ж таки, особливість стилю Йозефа Рота, який намагається створити образ головного героя не через атри-
бутивні конструкції основного образу, а через означення навколишнього оточення.

У реченні: «Dieser Obdachlose sah zwar genauso verwahrlost und erbarmungswürdig aus wie alle die anderen, mit denen er sein 
Leben teilte, aber er schien dem wohlgekleideten Herrn gesetzten Alters einer besonderen Aufmerksamkeit würdig; warum wissen 
wir nicht» (...як і всі інші, з якими він ділив своє життя.....) автор описує всіх присутніх, які є такими ж, як і головний герой. 
Як і в наступних реченнях: «Dieser aber, der gar nicht schwankte, sondern sicher und geradewegs seine Schritte dahinlenkte, hatte 
schon offenbar von weitem den Schwankenden bemerkt» (Але цей, який зовсім не хитався.....). «Jetzt aber erschrak er, wie gesagt, 
insbesondere, da er seine Physiognomie mit jenen der wohlanständigen Männer verglich, die in seiner Nachbarschaft saßen» (... з 
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тими з чоловіків, які сиділи по сусідстві з ним). «Vor acht Tagen hatte er sich rasieren lassen, schlecht und recht, wie es eben ging, 
von einem seiner Schicksalsgenossen, die hie und da bereit waren, einen Bruder zu rasieren, gegen ein geringes Entgelt» (...одним 
з товаришів, які готові були...).

У реченні: «Sobald Sie also die armseligen zweihundert Francs haben und Ihr Gewissen Sie zwingt, diese lächerliche Summe 
nicht schuldig zu bleiben, gehen Sie, bitte, in die Ste Marie des Batignolles und hinterlegen Sie dort zu Händen des Priesters, der die 
Messe gerade gelesen hat, dieses Geld» (....до рук священника, який саме зараз читав службу......) автор описує священника, 
що є абсолютною противагою головного героя, як і в реченні: «Ein Herr, der allein in der Nähe des Obdachlosen saß, betrachtete 
ihn längere Zeit, wandte sich um und sagte:...» (чоловік, який самотньо сидів поблизу жебраків).

«Легенда про святого пияка» – твір, де прослідковуємо також складнопідрядні речення, в яких присутні два або більше під-
рядних означальних речень, тобто автор використовує так зване послідовне підпорядкування підрядних означальних речень. 

Саме послідовне підпорядкування підрядних атрибутивних речень дає змогу передати за допомогою другої або інших 
частин розташування означальних синтаксичних одиниць атрибутивне значення компонента першої частини. Як правило, 
складнопідрядні означальні речення містять дві послідовні підрядні залежні частини, які знаходяться в постпозиції послі-
довно одна за одною.

Для прикладу у реченні: «Er ging in den Tag hinein, in einen seiner Tage, die er seit undenklichen Zeiten zu vertun gewohnt 
war, entschlossen, sich auch heute in die gewohnte Rue des Quatre Vents zu begeben, wo sich das russisch-armenische Restaurant 
Tari-Bari befanf und wo er das kärgliche Geld, das ihm der tägliche Zufall beschied, in billigen Getränken anlegte» бачимо на-
віть чотири послідовні підрядні залежні частини в постпозиційній структурі. Всі ці атрибутивні сполучення відносяться 
до основного компоненту «in einen seiner Tage». Тут також можемо говорити про особливість структури твору Й.Рота, де в 
одному реченні є поєднання чотирьох атрибутивних конструкцій. А саме: (....в один з його днів, які він звик.....) предметно-
темпоральний атрибут, (...де знаходився...ресторан...і де він витрачав гроші) – предметно-локальний атрибут, та (...гроші, 
які до нього випадкого потрапили) – предметний атрибут.

«Mit der Sicherheit eines Menschen, der Geld in seiner Tasche weiß, bestellte er einen Pernod, und er trank ihn auch mit der 
Sicherheit eines Menschen, der schon viele in seinem Leben getrunken hatte». В даному реченні маємо два підрядних означаль-
них речення, що описують один і той же суб`єкт, при чому атрибутивні одиниці відділені одна від одної сурядним реченням. 
Така структура підрядного означального речення надає стилю певної вираженості і насиченості.

«Zwar trug sie Hut und Kleider, die er nie an ihr gekannt hatte, aber es war doch ihr Gesicht, und also zögerte er nicht, ihr in 
die Arme zu fallen, die sie im Nu ausgebreitet hatte». Це речення містить в собі два підрядних означальних сполучення, що 
стосуються одного і того ж суб`єкта, а саме sie. Причому в першій половині описуються одяг, у другій ж, руки, що надає ще 
більш повну картину для характеристики однієї одиниці, але за допомогою опису різних складових.

Особливу увагу привертає наступне речення: «Es ist dies nämlich eine besondere Art von Begehrlichkeit (nicht nach Nahrung), 
die lediglich ein paar Augenblicke dauert und sofort gestillt wird, sobald derjenige, der sie verspürt, sich ein bestimmtes Getränk 
vorstellt, das ihm in diesem bestimmten Moment zu behagen scheint», в якому прослідковуємо опис іменника Begehrlichkeit за 
допомогою трьох атрибутивних одиниць, які, в свою чергу послідовно описують абсолоютно інші члени речення, а саме: 
derjenige i ein Getränk.

«Er griff in die linke innere Brusttasche seines Rockes, und seine Hand fand dort zwar keinen Geldschein, wohl aber jene lederne 
Brieftasche, die er vor ein paar Tagen gekauft hatte, nun hatte er zwar Kleingeld genug, um die Zigaretten bezahlen zu können, aber 
er wußte nicht, bei welcher Gelegenheit er den Tausend-Francs-Schein, den er so wunderbarerweise in der Brieftasche gefunden 
hatte, wechseln könnte». У реченні маємо дві атрибутивні одиниці, які відносяться до одного іменника: Brieftasche, хоча 
обидва атрибути знаходяться в різних кінцях складного речення і описують Brieftasche у різний спосіб: час, коли купили 
гаманець і те, що у гаманці є гроші. 

У реченні: «Das Plakat, das diesen Film ankündigte, stellte nämlich einen Mann dar, der in einem fernen Abenteuer offenbar 
unterzugehen gedachte» автор описує плакат, пояснюючи одночасно і зображення на плакаті і яку мету мав даний плакат. 
Тобто, в одному реченні за допомогою двох атрибутивних одиниць маємо більш детальний опис одного і того ж предмету.

П`ять коротких за структурою, різних за способом сполучення, тобто за допомогою сполучників wie, die, an den, озна-
чальних одиниці поєднали в собі одне речення: «Es schien ihm, daß sein Freund verlorengegangen war im Regen, genauso, wie 
er ihn zufällig getroffen hatte, und da er kein Geld mehr in der Tasche besaß, ausgenommen fünfunddreißig Francs, und verwöhnt 
vom Schicksal, wie er sich glaubte, und der Wunder sicher, die ihm gewiß noch geschehen würden, beschloß er, wie alle Armen und 
des Trunkes Gewohnten es tun, sich wieder dem Gott anzuvertrauen, dem einzigen, an den er glaubte».

У реченні: «Und, was die heilige Therese betrifft, von der Sie eben gesprochen haben, bin ich ihr dermaßen menschlich 
verbunden, daß ich selbstverständlich bereit bin, Ihnen das Geld vorzustrecken, das Sie ihr schuldig sind» зустрічаємо дві підрядні 
означальні конструкції, одна з яких є прийменникова, а інша сполучникова. 

Висновки: Проаналізувавши оповідання Йозефа Рота «Легенда про святого пияка» з огляду на його структуру, можемо 
зробити висновок, що у творі автор використовує здебільшого складнопідрядні означальні речення як різної структури, 
тобто прямі, прийменникові та послідовного підпорядкування, так і різного призначення, тобто предметні, локативні, за-
йменникові тощо, що є одною з особливостей творів даного автора. Великий інтерес для дослідження представляють і інші 
твори Йозефа Рота, в яких можемо досліджувати функціональні, структурні, семантичні та інші відмінності, що залишає за 
собою поле для подальшого лослідження творчості цього автора. 
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У статті розглянуто і проаналізовано лексичні засоби негативно-етичної конотації, що використовуються для вираження 
осуду в сучасній англійській мові. Зображено загальну картину семантичної організації лексики для опису емоційної реакції осу-
ду, зокрема виокремлено групу дієслів, які використовуються для експліцитного вираження осуду. Виділено дієслівні синонімічні 
ряди, що відображають негативну оцінку об’єкта й містять семантичний компонент “несхвалення”. Проаналізовано словникові 
дефініції лексичних одиниць зі значенням осуду в англійській мові, визначено частку осуду в семантичній структурі цих дієслів.
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EVALUATIVE VOCABULARY OF NEGATIVE-ETHICAL CONNOTATION DESCRIBING 
CONDEMNATION IN MODERN ENGLISH

It is very important to find out lexical units that describe and, accordingly, express various qualitative aspects of condemnation, because 
categorization of emotions is carried out in vocabulary, and it is specified and supplemented in the sentence. In the course of the study, it 
was found that these language means, although diverse in their semantic characteristics, nevertheless share the same features. On the basis 
of analysis of dictionary definitions and component analysis, the general picture of the semantic organization of the vocabulary describing 
and expressing condemnation can be presented in the following way: 1) evaluative vocabulary of negative-ethical connotation which is 
used to denote content or nature of condemnation and 2) evaluative vocabulary for the expression of condemnation. The article deals with 
lexical means of negative-ethical connotation used to denote condemnation in Modern English. General picture of semantic organization of 
lexis describing emotional reaction of condemnation is under consideration. It was found out that lexical means describing condemnation in 
English are diverse in composition and semantics. They include different parts of speech, the most numerous of which is a group of verbs. A 
different degree of condemnation is expressed by synonymous series, which are united by a common component – expression of a negative 
judgment as to the committed action. The analysis of dictionary definitions has shown that the semantic component of “disapproval” allows 
one word to be determined by means of another, which also emphasizes synonymic closeness of the given words. The share of the “condem-
nation” seme is different and varies in the group of verbs with the meaning of disapproval. 

Key words: condemnation, disapproval, seme, share of the “condemnation” seme, denotation, connotation. 

Проблема оцінних значень та засобів їх вираження в мові та мовленні – тема дуже широка й багатоаспектна. Способи 
вираження негативної оцінки значною мірою переважають способи вираження позитивної оцінки [3, с. 156]. Одним із ви-
словлень з негативною оцінкою адресата є висловлення осуду. Висловлення осуду передають негативне оцінне ставлення 
мовця до адресата, виражають реакцію мовця на невідповідність об’єкта оцінки певним нормам і оцінним стереотипам, що 
існують в свідомості суб’єкта оцінки [7, с. 4]. Осуд може бути виражений в англійській мові різноманітними лексичними 
засобами, які передають в більшій чи меншій мірі негативну оцінку дій адресата, оскільки в будь-якій мові існують слова, в 
семантиці яких є комунікативний намір поставити певний оцінний знак – позитивний чи негативний. 

Актуальність теми зумовлена тенденцією в сучасному мовознавстві до дослідження системності мовлення як 
невід’ємної складової людської життєдіяльності. У комунікативній лінгвістиці багато вчених приділяють увагу оцінці. Се-
ред них Н. Д. Арутюнова, О. М. Вольф, Г. І. Приходько, В. І. Карасик та інші. Як зазначає Г. І. Приходько [5, с. 77], питання, 
які стосуються оцінної лексики, досі залишаються дискусійними. Недостатньо досліджені закономірності виникнення в 
мові оцінних слів, цікавим є питання про фактори, які дозволяють виражати словом певне оцінне ставлення до вислов-
люваного. Дослідженню особливостей системної організації лексики присвячені роботи таких учених, як Д. М. Шмельов; 
Л. М. Васильєв; Ю. Д. Апресян; В. І. Кодухов; М. А. Кронгауз; І. М. Кобозєва; Ю. М. Караулов; З. Н. Вердієва; В. В. Левиць-
кий; В. А. Звєгінцев; Г. С. Щур та ін.

Осуд – це комунікативне явище, нерозривно пов’язане з параметрами мови та мовлення, їхнього когнітивного та соці-
ального середовища, феномен із специфічними властивостями, які не можна повністю пізнати без поглибленого вивчення 
та систематизації. 

Мета статті полягає в тому, щоб розглянути і проаналізувати лексичні засоби негативно-етичної конотації для позна-
чення осуду в сучасній англійській мові. Досягнення мети передбачає розв’язання наступних завдань: виділити і про-
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аналізувати синонімічні ряди, які виражають негативну оцінку адресата й містять семантичний компонент “несхвалення”; 
проаналізувати словникові дефініції лексичних одиниць зі значенням осуду в англійській мові, визначити частку осуду в 
семантичній структурі цих дієслів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виявлення корпусу лексичних одиниць, які описують і, відповідно, фік-
сують різні якісні аспекти осуду, є дуже важливим, оскільки категоризація емоцій здійснюється саме в лексиці, а в реченні 
вона уточнюється і доповнюється [1, с. 102]. У ході дослідження встановлено, що дані мовні засоби, хоча й різнопланові 
за своїми семантичними характеристиками, все-таки мають спільні риси. На основі аналізу словникових дефініцій та ком-
понентного аналізу загальна картина семантичної організації лексики опису й вираження осуду може бути подана таким 
способом: 1) оцінна лексика негативно-етичної конотації на позначення змісту чи характеру осуду та 2) оцінна лексика для 
вираження осуду. У цій статті ми розглянемо та проаналізуємо оцінну лексику негативно-етичної конотації на позначення 
змісту чи характеру осуду

Для вирізнення релевантних компонентів висловлення осуду, ми вважаємо за потрібне проаналізувати словникові дефі-
ніції лексичних одиниць зі значенням осуду в англійській мові. Аналіз ілюстративного матеріалу засвідчує, що неможливо 
визначити єдине слово чи словосполучення, що передає це значення в сучасній англійській мові. У лексичному оформленні 
висловлень осуду беруть участь різні за лексико-морфологічним статусом слова, у яких міститься інформація про емоцій-
но-оцінне ставлення мовця до об’єкта. Як зазначає Л. О. Гусліста, широкий діапазон емоційно забарвленої лексики, що 
бере участь в оформленні контекстів негативної етичної оцінки, виявляє тісний взаємозв’язок емоційної сфери свідомості з 
галуззю етики як соціально-психологічного механізму регулювання міжособистісних взаємодій [2, с. 46].

Згідно із визначенням осуду, до складу лексичних одиниць із понятійним змістом “осуд” належать ті одиниці, у семан-
тичній структурі яких містяться семи “несхвалення”, “критика” та “виявлення недоліків”. До таких одиниць належать ді-
єслова, іменники, прикметники, прислівники.

Досить великою є група дієслів, які використовуються для експліцитного вираження осуду. Дієслова морального впливу 
варіюють у площині суб’єктивного ставлення до предмета критики – від упереджено доброго до упереджено недоброзичли-
вого за змістом і від м’якого до грубого за формою [3, с.150]. Оскільки предикат є не лише граматичним, а й семантичним 
ядром речення, оцінні предикати, зазвичай, виступають як аксіологічне ядро висловлень осуду, визначаючи загальну оцінну 
спрямованість відповідних мовленнєвих актів. Сáме дієслово як стилістично й семантично багата категорія має великі мож-
ливості для передачі почуттів у різноманітних ракурсах і відтінках [6, с.112]. Дієслова негативної оцінки не лише називають 
дію, а й відповідно кваліфікують її, виражаючи тим самим ставлення мовця до події чи факту. Ми, як і В. І. Карасик [3, с. 
152], хочемо виділити такі дієслівні синонімічні ряди, що відображають негативну оцінку об’єкта й містять семантичний 
компонент “несхвалення”:

1. to criticize (критикувати), to blame (обвинувачувати), to reprehend (виносити догану, картати, засуджувати), to censure 
(не схвалювати, ганьбити, суворо критикувати, картати, осуджувати), to condemn (осуджувати, висловлювати несхвальну 
думку), to denounce (обвинувачувати, викривати). Усі ці слова об’єднані спільним значенням “відверто висловлювати не-
гативну оцінку комусь чи чомусь”.

2. to reprove (картати, сварити, ганьбити або засуджувати звичайно в ласкавій формі), to rebuke (докоряти, обвинувачу-
вати, робити суворе зауваження, виносити догану), to reprimand (виносити догану, робити зауваження офіційно, формально, 
часто прилюдно), to reproach (докоряти, сварити), to admonish (повчати, попереджати, робити зауваження), to chide (сварити, 
докоряти, бурчати). Цей синонімічний ряд має значення “критично висловлюватись для попередження чи виправлення по-
милок”. 

3. to scold (сварити, картати, лаяти, нестримно ганьбити), to upbraid (суворо докоряти, картати, дорікати), to berate (сва-
рити), to rail (сварити), to revile (ображати, грубо сварити), to vituperate (сварити, сердито нападати). Усі ці слова означають 
“докоряти сердито й образливо”. 

Значення кожного слова (за винятком лише однозначних слів, позбавлених додаткових експресивно-емоційних і сти-
лістичних нашарувань) ми, погоджуючись з O. І. Смирницьким [4, с. 382], трактуємо як сукупність лексико-семантичних 
варіантів (ЛСВ). Зазначимо: методом семантичного аналізу одиниць у цій роботі є метод компонентного аналізу, суть якого 
полягає в розкладанні значення ЛСВ на ряд певним чином організованих компонентів (сем). Кожен ЛСВ є ієрархічно орга-
нізованою сукупністю сем – структурою, у якій виділяється інтегруюче родове значення (архісема), диференціальне видове 
(диференціальна сема), а також потенційні семи, що відображають побічні властивості предмета [4, с. 262].

У зв’язку з цим нашим завданням є визначити, яка сема переважає в кожному з вищезазначених дієслів. Для нашого до-
слідження з метою уточнення внутрішньої структури слова ми використали такі тлумачні словники: Longman Dictionary of 
Contemporary English (надалі – LDCE) [8]; Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English (надалі – OxALDCE) [10]; 
MacMillan English Dictionary for Advanced Learners (надалі – MMEDAD) [9]; The Random House College Dictionary (надалі – 
RHCD) [11]; Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (надалі – WEUDEL) [12].

Проаналізувавши словникові дефініції 16 дієслів, що відображають негативну оцінку об’єкта і містять семантичний 
компонент “несхвалення” (див. рис. 1), ми виділили ті лексичні одиниці, у яких усіма п’ятьма словниками зафіксовано хоча 
б одну сему – “несхвалення”, “критика”, “виявлення недоліків”. Коло аналізованих дієслів зменшилось до 11. Семи розпо-
ділені так:
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Рис. 1. Розподіл сем “несхвалення”, “критика”, “виявлення недоліків” у семантичній структурі дієслів осуду

На наступному етапі дослідження встановлюємо частку семи осуду в семантичній структурі кожного дієслова, яка ви-
значається відношенням (у %) кількості значень дієслова, що містить сему осуду, до загальної кількості його значень. Ре-
зультати показані в нижченаведеній таблиці.

Таблиця 1
Частка семи осуду 

Словник
Дієслово LDCE OxALDCE MMEDAD RHCD WD

criticize 50,0 50,0 100 25,0 25,0
blame 33,33 100 100 25,0 25,0

censure 100 100 100 14,29 14,29
condemn 100 20,0 25,0 100 100
denounce 100 50,0 50,0 20,0 20,0
reprove 100 100 100 25,0 25,0

reprimand 100 100 100 100 100
reproach 100 50,0 100 33,33 33,33
admonish 100 50,0 50,0 50,0 50,0

chide 100 100 100 33,33 33,33
scold 100 100 100 33,33 33,33

Отож частка семи осуду в досліджуваних дієсловах, які містять сему осуду, коливається від словника до словника, а тому 
вважаємо за доцільне визначити ступінь її усталеності (величина К). Для визначення ступеня усталеності долі семи осуду 
потрібно знайти різницю між максимальним і мінімальним значенням частки семи осуду кожного дієслова: чим менша різ-
ниця між максимальним і мінімальним значенням, тим стійкіша характеристика семи осуду дієслів у словниках.

Визначення ступеня усталеності частки семи осуду:
criticize – 100-25,5=75,0; blame – 100-25,5=75,0; censure – 100-14,29=85,71; condemn – 100-20,0=80,0; denounce – 100-

20,0=80,0; reprove – 100-25,5=75,0; reprimand – 100-100=0; reproach – 100-33,3=66,67; admonish – 100-50,0=50,0; chide – 100-
33,3=66,67; scold – 100-33,3=66,67.

Підрахунки показали, що показник ступеня усталеності частки семи осуду коливається від 0 (максимальний ступінь 
усталеності) до 85,71. Відкинувши максимальний рівень, розподілимо решту дієслів на три групи: дієслова, яким харак-
терний високий ступінь усталеності, середній ступінь і низький. Для цього різницю між показниками останнього ступеня 
(85,71) і першого після максимального (50,0) поділимо на 3. Одержана частка 11,9 буде показником межі для встановлення 
груп дієслів за ступенем усталеності семи осуду (див. табл. 2). 

Таблиця 2
Розподіл дієслів за ступенем усталеності частки семи осуду

Ступінь усталеності Дієслово Величина К
Максимальний reprimand 0

Високий (50 – 61,9) admonish 50,0
Середній (62 – 73,9) reproach 66,67
Середній (62 – 73,9) chide 66,67
Середній (62 – 73,9) scold 66,67
Низький (74 – 85,8) criticize 75,0
Низький (74 – 85,8) blame 75,0
Низький (74 – 85,8) reprove 75,0
Низький (74 – 85,8) condemn 80,0
Низький (74 – 85,8) denounce 80,0
Низький (74 – 85,8) censure 85,71
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Із табл. 2 видно, що максимальним ступенем усталеності характеризується лише дієслово reprimand; дієслово admonish 
міститься в зоні високого ступеня усталеності; середній ступінь характерний для дієслів reproach, chide, scold; більша час-
тина дієслів зі значенням осуду мають низький ступінь усталеності частки семи осуду (criticize, blame, reprove, condemn, 
denounce, censure).

Висновки. Таким чином, лексичні засоби вираження і позначення осуду в сучасній англійській мові різноманітні за 
складом та семантикою. Сюди належать лексеми різних частин мови, найчисельнішою з яких є група дієслів. Різну сту-
пінь осуду виражають синонімічні ряди, які об’єднані спільним компонентом – вираження негативного судження щодо 
дії, здійсненої адресатом, яке має на меті попередження або виправлення помилки. Аналіз словникових дефініцій показав, 
що семантичний компонент “несхвалення” дозволяє визначити одне слово через інше, що також підкреслює синонімічну 
близькість даних слів. Частка семи осуду є різною у дієслів зі значенням несхвалення. Максимальним ступенем усталеності 
характеризується лише дієслово reprimand, більша частина дієслів зі значенням осуду мають низький ступінь усталеності 
частки семи осуду.
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DEVELOPING PROBLEM-SOLVING SKILLS

The article deals with the creating and the developing of the students’ problem-solving skills, which are necessary for all life spheres. 
The authors have focused on the idea that classroom problem solving activities can be a great tool to get students ready to solve real prob-
lems in real life as the ability to analyze a problem critically, map out all its elements and develop a workable solution as one of the most 
valuable skills one can acquire in life. It has been highlighted the features of the problem-solving skill education; analyzed the main prob-
lems in developing activities and instructions to them in the context of the problem-solving skill education; formulated the basic principles of 
the problem-solving skill education; studied the models of the problem-solving skill education and developed a set of activities to prove the 
ideas discussed. Applying the discussed activities in a complex and systematic way, within a general educational model gives the opportunity 
to provide a methodologically conditioned approach that will form the so-called “21st Century Skills”: critical thinking, problem-solving, 
collaboration, and self-management. The authors have emphasized that problem- solving skills do not develop naturally; they need to be 
explicitly taught in a way that can be transferred across multiple settings and contexts.

Key words: problem-solving skills, critical thinking, collaboration, problem-solving activities, 21st Century Skills.
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РОЗВИТОК НАВИЧОК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Стаття присвячена розвитку навичок вирішення проблем у студентів. Автори зосередилися на тому, що діяльність з вирі-
шення проблем може бути прекрасним інструментом для того, щоб сформувати у студентів готовність вирішувати проблеми 
в житті, оскільки здатність критично аналізувати проблему, усвідомлювати її складові та розробляти рішення для її вирішен-
ня – цінне уміння, яке варто набути в житті. У статті висвітлені особливості формування майстерності вирішення проблем; 
проаналізовано основні проблеми розробки діяльності та вказівки до них у контексті формування навичок вирішення проблем; 
сформульовано основні засади формування майстерності вирішення проблем; представлено модель та розроблено зразки діяль-
ності з даної проблеми. Застосування означеної діяльності комплексно і систематично в рамках загальноосвітньої моделі дає 
можливість забезпечити методологічно обумовлений підхід, який сформує так звані «Навики 21 століття»: критичне мислення, 
вирішення проблем, співпрацю і самостійність управління. 

Ключові слова: навики вирішення проблем, критичне мислення, співпраця, діяльність з вирішення проблем, навики 21 століття. 

The applicability of the article. It goes without saying that the world is changing rapidly. And teachers (teachers-to-be in par-
ticular) are highly recommended to be well-prepared to deal with it. There are various ways and one of them is implementing “New 
Generation School Teacher”, a joint project of the British Council Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine. 
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Rivne State University of Humanities has been taking part in it, trying to provide students of the Faculty of Foreign Languages with 
important professional skills related to methodology as well as to develop essential life skills. 

It should be noted that modern way of learning and teaching, designed to develop important life skills of 21st century includes 
problem solving, that is the ability to recognize and analyze difficult situations and to find suitable solutions.

It is obvious that problem-solving skills are necessary for all life spheres, and classroom problem solving activities can be a great 
tool to get students prepared and ready to solve real problems in real life. Whether in university, work or in their social relationships, 
the ability to analyze a problem critically, map out all its elements and develop a workable solution is one of the most valuable skills 
one can acquire in life.

Thus, the objectives of the article are: 
• to highlight the features of the problem-solving skill education; 
• to analyze the main problems in developing activities and instructions to them in the context of the problem-solving skill ed-

ucation;
• to formulate the basic principles of the problem-solving skill education;
• to study the models of the problem-solving skill education;
• the develop a set of activities to prove the ideas discussed.
The aim of the article is to define problem solving as a critical skill that students will need in all aspects of their life. By working 

out their existing skills and creating a solid foundation in problem-solving techniques students will become capable and aware to 
solve their problems successfully.

The principles for teaching problem solving were studied by R.Foshay, J.R.Hayes, and J.Kirkley; the teaching problem-solving 
skills – by I.D.Doig, T.W.Hoffman, R.K.Swartman, D.R.Woods, and J.D.Wright. Nevertheless, the problem needs further research, 
especially in the field of English teachers’ training. The reason is that traditional teaching methods are challenged for their inability to 
foster students’ critical thinking. Formation and development of students’ skills to observe, measure, classify, process and interpret 
information, analyze, synthesize, and formulate conclusions should be recognized as the essential elements of the learning process.

Problem solving should be an important part of the curriculum. It presupposes that students can take on some of the responsibil-
ity for their own learning and can take personal action to deal with problems, discuss alternatives, and focus on thinking as a vital 
element of the curriculum. It provides them with the opportunities to use their newly acquired knowledge in meaningful, real-life 
activities.

Classes sometimes include activities based on common problems: pollution, relationships, noisy neighbours, and so on. But often 
problem-solving tasks are over too quickly, as students agree on the first solution that comes to mind, using minimal language, e.g. 
‘Noisy neighbours? OK – so call the police’. The instructions of a problem-solving activity should contain several ways of gener-
ating better interaction. Example: There is too much traffic in the centre of the city. In pairs, think of three alternative solutions to 
this problem. List the advantages and disadvantages of each alternative. Then decide which alternative would be the cheapest one, 
the most innovative one, and the most environmentally friendly one. Report your decisions to another pair / group and discuss with 
them which solution would be the best.

This example of problem-solving task involves listing, comparing, evaluating, and sharing personal experiences activities where 
students are asked to reflect on their personal experiences; in fact, it is everything that we often do in real life. However, the in-
structions for such activities where students are encouraged to relate things from their personal lives are often rather vague and 
open-ended. In order to encourage richer interaction, it is obviously necessary to add some clear goals to the process of activities and 
instructions development to make them more precise.

So, we propose to formulate the goals of problem-solving skill teaching like the following: training students to think differently 
about diverse situations; helping the students to acquire the problem solving steps so that they are able to use them to evaluate poten-
tial solutions to occurring problems; learning and generalizing problem solving skills and the way to apply them.

Problem solving is the process of applying a method – not known in advance – to a problem that is a subject to a specific set of 
conditions and that the problem solver has not seen before in order to obtain a satisfactory solution. To develop this skill successfully 
we recommend following such basic principles of problem-solving skill teaching and the model to implement in teaching:

• Model a useful problem-solving method. The task of the teacher is to convince students in the necessity to be persistent. 
• Teach within a specific context. We think that problem-solving skills should be necessarily taught in the context and not as an 

abstract skill. Moreover, real-life examples are preferable and even obligatory. 
• Help students to understand the problem. For solving the problem successfully students need to define the end goal. This step 

is crucial to successful learning of problem-solving skills (identifying specific problems, difficulties, or confusions).
• Take enough time. You never know how much time solving the problem will take. But be sure to prearrange not only enough 

but even a little more time for all parts of the work to avoid the situation when students cannot solve the problem because they hav-
en’t simply understood it. 

• Ask questions and make suggestions. As we want to foster students’ critical thinking and understanding of holistic learning 
environment, we recommend teaching them to answer various imaginary situations (“What would you do if...”). Thus, students learn 
that their action can lead sometimes to an unexpected ending; and are taught to predict the result of each decision and to avoid the 
undesirable one.

• Treat errors like a misunderstanding. It’s quite understandable that mistakes and errors can have different causes such as 
mother-tongue interference, over-generalisation, anxiety, and tiredness. But you should try hard to avoid errors because of misun-
derstanding. You should explain to students that mistakes are natural and we all learn from them, but it is a misunderstanding that 
really hurts and we should take great pains to avoid it. It is always better to repeat something again, to ask for some details to make 
everything clear than to be silent being afraid to hurt somebody’s feelings and because of this misinterpret the problem [1; 2].

Let’s study the key elements of the Woods’ problem-solving model, which we advise to use as a basic one in the context of 
problem-solving skill teaching:
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1. Define the problem. It’s advisable to identify the problem as the system by interpreting the information provided in the 
problem statement (e.g.: by drawing a diagram, metaphor); to list what is known and unknown about the problem, and identify the 
knowledge needed to solve it. Be sure that students understand what they are expected to find. The task of the teacher as a facilitator 
to teach how to select and to interpret the information while doing this step, to help them to consider from the beginning what a 
logical type of answer would be. 

2. Think about it. Teachers should use this stage to ponder the problem to help students develop a mental image of the problem. 
During this step students determine by themselves the required background knowledge (e.g.: by using illustrations and examples). 
The vital point is to encourage students to collect pertinent information (e.g.: conversion factors, constants, and tables needed to 
solve the problem).

3. Plan a solution. The tasks of this step are to consider possible strategies and choose the best one. Common problem-solving 
strategies are: calculate; simplify; use an equation; make a model, diagram, table, or chart.

4. Carry out the plan. It is very important to be patient and persistent and to encourage students to try different strategies and 
keep trying even if problem solving is not successful.

5. Look back. It is crucial in problem solving teaching to inspire and to motivate students to reflect (e.g.: students should ask 
themselves the following questions: Does the answer make sense? Does it fit with the criteria established in step 1? What did I learn 
by doing this? Could I solve the problem another way?) [3].

The crucial part of any activity is students’ self-assessment, an absence of which means that the goals of the activity are not 
reached. The assessment process is not an easy task. However, like any other process it includes certain steps. We offer to follow the 
scheme to do it clearer for students: 

1. Identify problems. A student anticipates different kinds of problems in complicated projects and thinks of ways to solve them 
before they happen.

2. Identify relevant information. A student clearly identifies important information needed to solve complex problems.
3. Analyze problems. A student carefully analyzes the characteristics of a problem before solving it.
4. Use strategies. A student uses the strategies and tools he/she has learned and subject-area knowledge to solve problems.
5. Reflect. A student reflects on the problem solving processes, evaluates how well he/she is working, and makes changes when 

necessary.
Now, we want to show the practical application of the theoretical issues discussed above. Every day we normally come across a 

lot of different problems. Knowing how to behave in this or that situation will help students in their everyday life. In order to develop 
problem-solving skills we have designed and tested five activities for students during our sessions and propose here the examples.

1. Social Problem Solving.
We have created a number of cards with various social situations, e.g. “Some days ago you had a quarrel with your best friend. 

He/She was totally wrong denying you in something you hadn’t done and didn’t want to listen to any of your explanations. All these 
days both of you have pretended that you aren’t familiar with each other but this can’t last forever. What is the way out?” or “You 
suspect your boyfriend/girlfriend that he/she is seeing someone else. Will you check his/her mobile to find out whether it is so?” 

Then students one by one take the card from the pile, read it aloud and together try to find the best decision for every situation.
2. Who can propose more?
This game activity includes elements of curiosity, suddenness, quick-wittedness, team-building, and mutual cooperation. 
With the help of paper clips of different colours (which are taken from a non-transparent box) students are grouped into teams 

of 3-4. Each team in turn chooses one card with a problem (the set is prepared beforehand) and reads it aloud. Then they have 4-5 
minutes to discuss it in their own team and invent as many solutions to the problem as they can. The team, which has chosen this 
card, has the right to be the first to announce their proposals. The next teams shouldn’t use the already mentioned solutions. So, the 
second team reads only new variants and so does the third one and so on. Every team gets as many points as many solutions of the 
problem have been proposed. Then the second team chooses the card and the game goes on. 

Besides, if your goal is a communication activity, it is worth adding a collective discussion when after announcing possible 
solutions to the problem the whole group of students, together, rethinks all of them choosing the best one.

3. Everything is Bad...
Sometimes it seems that it is impossible to be in the worst situation, nothing can be done and nobody can help. But it is not true! 

First of all we persuade the students who think that they are in such a situation to calm down. Then we give them a sheet of paper 
and ask them to divide it into two columns. The left column is called “Bad things”. So, we propose students to fill in the left column 
writing down everything bad what they are nervous about. When they are ready, we ask them to fill in the right column explaining 
that the right column has a title “What can I do with it?” and that they have to write the solution just opposite every point (for example 
see Table 1).

Table 1.
My Problems

Bad things What can I do with it?
Lost my favourite pen. Go to the supermarket or some other shops and choose the best pen!
Forgot to send the task for 
checking. Come up to the teacher, apologize and ask if it is still possible even for the lower mark.

He doesn’t pay any attention 
to me anymore.

Maybe I should pretend that I’m not interested with him either.
or I should change my way of behaviour to become more positive and unpredictable.
or It’s ME who doesn’t love him anymore.

As a rule, this works. The students stop feeling blue and become more creative, critically thinking and problem-solvers for them-
selves. However, in case this does not help, we propose the next task “I need help”.

4. I need help.
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There are situations when you simply do not know what to do. In this situation we propose the following. There is a box in the 
classroom where during the week the student can put the question about any problem he or she cannot deal with. Of course, it is not 
signed, so it is absolutely anonymous and no feelings will be hurt. Then on Monday the box is opened and the first question is read. 
The students brainstorm different answers even the craziest ones and at last the solution is found. Then the second question is read 
and discussed and so on.

5. Moral dilemma.
This kind of activity is always popular and rather relaxing. We prepare a set of cards with different moral dilemmas students can 

come across in their life. Among them there are: “You have seen a stranger take his/her purchase in the shop leaving his/her wallet. 
Will you tell him/her about it?”, “Being in the cinema you saw your best friend’s boyfriend/girlfriend with someone else. Will you tell 
your best friend about it?”, “You have found out that your younger brother, who is 11, starts smoking. Will you tell the parents?” or 
“You best friend has bought a new shirt/blouse. It doesn’t suit him/her at all but he/she loves it very much and wears it all the time. 
Will you tell him/her that he/she looks awful?” Divide students into groups of 3-4; give each group a set with these moral dilemmas 
and place them face down on the table. Then the students choose who is going to be the first to cope with the dilemmas. Then we 
give rest of the students the cards with the word “Yes” or “No”.

So, the activity starts. The first student chooses the first moral dilemma, reads it aloud and while he/she is thinking about his/her 
answer, the rest of students have to predict the first student’s answer and put a “Yes” card or “No” card face down. When the student 
explains his/her answer, the group turns over their cards. Those who could predict the correct answer, get a point. When the cards 
are over, the person who gets the better result is the winner. But it is very useful after finishing the game to discuss all the moral 
dilemmas with the students who can think over them, listen to their group mates’ proposals how to cope with this or that dilemma 
and work out the best variant of dealing with them. 

Conclusions. Taking everything into account we should emphasize that students achieve better results when they solve problems 
and make decisions themselves and in a team. The proposed problem solving activities teach and motivate students how to work 
out a solution. What is more, problem solving improves teamwork, gives the opportunity to use different thinking styles, to increase 
creativity, and leads to decision making, teaches both negotiation and cooperation.

Development of efficient problem-solving activities is not an easy task. We are sure that clear instructions of the activities used 
help student to feel confident and perform the tasks correctly. At the same time, applying the discussed activities in a complex and 
systematic way, within a general educational model provides a methodologically conditioned approach that will form the so-called 
“21st Century Skills”: critical thinking, problem-solving, collaboration, and self-management.

Obviously, problem solving activities need not be dull and routine. Ideally, the problem solving activities you give your students 
will engage their senses and be genuinely fun to do. The activities will leave an impression on each student, increasing the likelihood 
that they will take the lesson forward into their everyday lives. And in the real world, students encounter problems that are complex, 
not well defined, and lack a clear solution and approach. They need to be able to identify and apply different strategies to solve these 
problems. However, problem solving skills do not necessarily develop naturally; they need to be explicitly taught in a way that can 
be transferred across multiple settings and contexts.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Стаття присвячена особливостям застосування сучасних методів навчання англійської мови учнів початкової школи. Ви-
значено основні принципи, необхідні для доцільного та дидактично обґрунтованого вибору сучасних методів навчання англійської 
мови в початковій школі. Проаналізовано переваги та недоліки ігрового методу, драми, методу повної фізичної реакції, методу 
проектів. Висвітлено основні вимоги та етапи реалізації цих методів у процесі навчання англійської мови в контексті компе-
тентнісного, комунікативно-діяльносного та особистісно-орієнтованого підходів. Наведено приклади застосування сучасних 
методів навчання англійської мови з урахуванням психологічних та фізіологічних особливостей учнів початкових класів.

Ключові слова: методи, гра, драма, проектна робота, метод повної фізичної реакції. 
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THE PECULARITIES OF CONTEMPORARY METHODS  
OF TEACHING ENGLISH APPLICATION IN PRIMARY SCHOOL

The article reflects modern methods of teaching English in primary school such as project, drama, play/games, Total Physical Response. 
Psychological and physiological characteristics of young learners were analyzed. It was defined that young learners have short attention 
span, concentration; they enjoy learning mainly through play; they like imitating and mimicking what they have heard; they understand 
situations more easily than language; they experience the physical world as dominant; they learn indirectly rather than directly; young 
learners understand mostly when they see, hear, touch and interact rather than from explanations; they are imaginative but at times may 
have some difficulties distinguishing between imagination and the real world; they are too sensitive to labeling and assessment; have lack of 
L2 knowledge and persistent use L1 in class; young learners are too active and often undisciplined; they want to use language, not to study it 
in its own right; they respond although they do not understand; abstract concepts are difficult to deal with. All these features of junior pupils 
must be taken into account, so that it is expedient, didactically reasonable to choose methods of teaching English in primary school. The ad-
vantages and disadvantages of these methods were analyzed, the peculiarities of their application in the educational process are highlighted.

Key words: methods, games, drama, project work, Total Physical Response. 

Постановка проблеми та її значення. Процес навчання англійської мови в початковій школі спрямований на фор-
мування та становлення засад комунікативної компетентності на основі компетентнісного, комунікативно-діяльносного, 
особистісно-орієнтованого підходів. Саме на початковому етапі навчання англійської мови закладаються основи психо-
лінгвістичних механізмів іншомовної комунікативної компетентності, формуються мовні навички та мовленнєві вміння 
(говоріння, аудіювання, читання та письмо). 

Специфіка навчання англійської мови в початковій школі обумовлена психофізіологічними особливостями молодших 
школярів. Зокрема, вчителю необхідно враховувати, що учні початкової школи мають підвищену емоційність, мимовіль-
ність уваги, важко зосереджуються, мають коротку концентрацію, часто відволікаються та можуть легко занудьгувати 
уже через 5-10 хвилин. Молодші школярі є надзвичайно активними та часто недисциплінованими. Вони насолоджуються 
навчанням переважно через гру, оскільки саме цей вид діяльності є природним для цього віку. Вони люблять наслідувати, 
імітувати, копіювати, тому на цьому етапі навчання переважають репродуктивні види діяльності. Учні розуміють ситуації 
легше, ніж мовні явища, мають гарну уяву, але іноді можуть виникнути певні труднощі, щодо розрізнення уявного та ре-
ального світу. Молодші школярі дуже чутливі до оцінювання та корекції. Вони ще не мають глибоких знань з англійської 
мови, а тому часто використовують рідну мову в класі. Урок в початковій школі часто проходить не за планом, оскільки не 
вистачає часу і постає проблема відбору та адаптації відповідного матеріалу. Учні початкової школи відчувають фізичний 
світ як домінуючий, навчаючись з усього, що їх оточує. Їм важко осягнути абстрактні поняття, усвідомити мовні явища 
(граматику, вимову, тощо), проте вони прагнуть практично використовувати мову, робити цікаві завдання переважно в ак-
тивній ігровій формі. Учні люблять говорити про себе і віддають перевагу навчанню, яке базується на їхньому життєвому 
практичному досвіді. 

Всі ці особливості молодших школярі необхідно враховувати для того, щоб доцільно, дидактично обґрунтовано обрати 
методи навчання англійської мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема навчання англійської мови в початковій школі досліджувалася 
багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями. Зокрема, О. Коломінова, С. Мішуровська, Т. Панасенко, С. Роман, 
І. Федоришина, Л. Кемерон, Дж. Крендел, Дж. Кенг Шін, Дж. Вілліс, М. Вільямс та інші присвятили свої дослідження 
питанню організації процесу навчання англійської мови молодших школярів. Проблему застосування ігрових методів на 
уроках англійської мови в початковій школі досліджували К. Валуєва, В. Крутій, О. Михайлова, С. Ходорковська та інші. 
Використання методу проектів висвітлюється в працях Е. Полат, І. Чечель, О. Мойсеєвої, Т. Сахарової, Т. Хатчінсон та 
інших. Драматизацію як метод навчання досліджували Н. Коряковцева, В. Караковський, А. Утєхіна, Г. Болтон, Дж. Ладус, 
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Ш. Уеселз та інші. Однак проблема доцільного, дидактично обґрунтованого вибору методів навчання англійської мови 
учнів молодших класів досі залишається предметом широкого обговорення у наукових педагогічних колах у контексті 
реформаційних процесів початкової ланки загальноосвітньої школи.

Мета статті – проаналізувати особливості застосування сучасних методів навчання англійської мови в початковій 
школі. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз науково-педагогічної, методичної літератури свідчить, що ефективність реаліза-
ції сучасних методів навчання англійської мови залежить від дотримання певних принципів, таких як: принципу комуніка-
тивного спрямування, свідомого навчання, наступності, доступності, мотиваційного забезпечення, активності, динамічнос-
ті, зворотного зв’язку та результативності. 

Оскільки на початковому етапі навчання англійської мови визначальну роль відіграє гра, як «…необхідна умова пере-
ходу дитини від зовнішньої (практичної) до внутрішньої (розумової) діяльності» [1] розглянемо особливості імплементації 
комунікативно-ігрового методу. 

Доцільність вибору ігор та моделювання ігрових ситуацій зумовлюється віковими особливостями учнів, має відпові-
дати комунікативно-пізнавальним інтересам, відображати реальні потреби вивчення англійської мови як засобу міжкуль-
турної комунікації, мотивувати та розвивати позитивне ставлення до вивчення англійської мови. Узагальнення науково-
педагогічної літератури та практичного досвіду дозволяє виокремити такі етапі організації дидактичної гри в початковій 
школі: 1. Підготовчий етап: вибір дидактичної гри відповідно до теми, що вивчається, з урахуванням психофізіологічних 
особливостей учнів, їх інтересів та мовного досвіду. Підготовка необхідного матеріалу, обладнання, визначення мети, за-
вдань, ходу гри, оптимальної тривалості, кількості учасників та оцінювання. 2. Виконавчий етап: ознайомлення учнів з 
правилами та змістом гри, надання чітких інструкцій, розподіл учнів на групи чи пари. Контроль за процесом гри. Корекція 
та контроль доцільності та правильності вживання граматичних конструкцій, лексики, вимови. 3. Аналітико-коригувальний 
етап: підведення підсумків гри, оцінювання результатів та ефективності. 

Розрізняють такі види ігор, спрямованих на вивчення іноземної мови: 1. Рольова гра – спрямована на використання 
мови як засобу комунікації в ситуаціях, максимально наближених до реального життя. Такі ігри допомагають формувати не 
лише комунікативну компетентність, але й сприяє розвитку творчого потенціалу учнів. 2. Граматичні ігри – спрямовані на 
відпрацювання певних граматичних конструкцій. 3. Лексичні ігри, мета яких – тренувати вживання певної лексики в ситуа-
ціях, наближених до життєвих. 4. Фонетичні ігри – спрямовані на відпрацювання вимови певних звуків, інтонації, наголо-
су. 5. Орфографічні ігри – застосовуються з метою відпрацювання чи перевірки засвоєння орфографії певного лексичного 
матеріалу. 6. Мовні ігри – спрямовані на відпрацювання лексичних, граматичних, фонетичних навичок. 7. Буквені ігри ви-
користовуються для розвитку навичок роботи зі словником, тренування уваги та пам’яті. Такі ігри можуть організовуватись 
як в індивідуальній, так і в груповій формах, і зазвичай супроводжуються певною графічною наочністю. 8. Ігри, спрямовані 
на розвиток навичок читання. 9. Ігри-загадки – метою яких є активізація певного лексичного матеріалу. 10. Музичні та 
рухливі ігри – використання пісень чи вправ для відпрацювання певної лексики чи граматики.

Таким чином, гра – це не лише цікавий спосіб урізноманітнити навчання англійської мови в початковій школі, але й 
можливість моделювання життєвих ситуацій із застосуванням лінгвістичного, мовленнєвого та соціокультурного досвіду.

Наступний метод навчання англійської мови – драма, спрямований на формування іншомовної компетенції та розви-
ток творчого потенціалу учнів початкової школи, оскільки вона стимулює уяву, пам`ять, увагу, пластичність та емоційну 
сферу. Саме цей метод викликає в учнів початкової школи бажання активної мовленнєвої комунікації, допомагає уникнути 
страху, який вони відчувають, вивчаючи англійську мову, сприяє налагодженню стосунків учнів між собою, створенню 
доброзичливої, довірливої атмосфери, зникненню напруження, адже діти почуваються впевненішими у собі, навчаються 
працювати в команді, толерантно поводитися один з одним, відповідально ставитися до своїх обов’язків. Основним видом 
драми, який застосовується в початковій школі є рольова гра, яка може супроводжуватися музикою чи піснями. Цей метод 
також дає можливість не лише для активізації лексичного, граматичного матеріалу, але й відпрацьовування правильної 
артикуляції.

Іншим методом, що активно застосовується у процесі навчання англійської мови є метод повної фізичної реакції (TPR 
– Total Physical Response). Цей метод навчання іноземної мови ґрунтується на використанні фізичних рухів, як реакцій на 
усні стимули, команди чи інструкції. Він часто реалізується у вигляді рухливих ігор чи ігрових фізкультхвилинок. Метод 
повної фізичної реакції був розроблений професором психології Каліфорнійського університету Джеймсом Ашером. Згідно 
цього методу, навчання іноземної мови відбувається завдяки фізичній активності учнів, а саме узгодженню мовлення та 
дії. Дж. Ашер виділяє низку важливих принципів: 1. Формування рецептивних навичок має передувати формуванню ре-
продуктивних та продуктивних навичок у процесі навчання іноземної мови; розуміння іноземної мови повинно передувати 
говорінню. 2. Навички, набуті через аудіювання, сприяють формуванню навичок інших видів мовленнєвої діяльності. 3. У 
процесі навчання іноземної мови необхідно звертати увагу насамперед на значення, а не на форму. 4. Розуміння слід розви-
вати шляхом виконання команд чи наказів. 5. У процесі навчання виключається будь-який тиск на учня. Не потрібно при-
мушувати учнів говорити, оскільки готовність до говоріння розвивається спонтанно завдяки наказам та фізичним діям [2].

Дж. Ашер пропонує наступну класифікацію дій-реакцій учнів на мовленнєві та фізичні вказівки вчителя: 1. TPR-B 
(«TPR with body») – вправи, які передбачають виконання команд за допомогою загальних рухів тіла. Наприклад, вчитель 
дає низку наказових інструкцій чи команд (stand up, sit down, open your books, take your pen), демонструє виконання цих 
дій, а учні повторюють за ним. 2. TPR-O («TPR with objects») – вправи, які спрямовані не лише на вивченні окремих слів, 
а й на виконанні певних дій з цими предметами. 3. TPR-P («TPR with pictures») – вправи, що передбачають застосування 
тематичних малюнків, які є надзвичайно ефективним засобом навчання іноземної мови, особливо в початковій школі. 4. 
TPR-S (TPR-Storytelling) – вправи, які передбачають розігрування нескладних історій та казок, що сприятиме швидкому та 
якісному засвоєнню учнями певних лексичних одиниць [2].

Проте, як і будь-який інший метод, метод повної фізичної реакції також має свої недоліки, зокрема – недисциплінова-
ність учнів, шум у класі.
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У початковій школі можна використовувати наступні приклади застосування методу повної фізичної реакції: 1. Left 
right actions: учитель дає команди учням, додаючи «left and right». Наприклад, «Hop on your left foot» чи «Play basketball 
with your left hand». 2. Simon says: учні виконують команду вчителя лише у тому випадку, коли вона починається з фрази 
«Simon says…». Якщо вчитель каже лише «Jump!», учні стоять нерухомо. 3. Quickly slowly actions: учитель дає команди 
учням, супроводжуючи їх фразою «slowly» чи «quickly». Наприклад, «Open your book slowly».

Ще одним актуальним методом навчання англійської мови в початковій школі є метод проектів, який виник в 20-х роках 
у США. Джон Дью називав цей метод «методом проблем», оскільки в його основі лежить певне актуальне, практично зна-
чуще питання, яке потребує розв’язання. 

Метод проектів має низку переваг, серед яких: підвищує мотивацію учнів; інтегрує усі види мовленнєвих умінь; перед-
бачає застосування нових знань, спираючись на засвоєний раніше матеріал; сприяє формуванню міжособистісних відносин 
завдяки роботі в команді, групі чи індивідуально; спонукає відповідально ставитися до своїх обов’язків, розв›язувати кон-
флікти, толерантно поводитися один з одним, позитивно сприймати критику, шукати, аналізувати, порівнювати, оцінювати 
та узагальнювати нову інформацію з різноманітних джерел; розвиває уміння використовувати сучасні інформаційно-ко-
мунікаційні технології для виконання конкретних завдань; розвиває критичне мислення, креативність, ініціативність та 
творчість; сприяє розвитку навичок самоконтролю та самоосвіти, незалежності, впевненості у власних силах, розширює 
автономію учнів.

Проте, поряд із перевагами виокремлюються такі недоліки методу проектів: через брак глибоких знань англійської 
мови, учні часто використовують рідну мову; деякі учні залишаються пасивними у процесі роботи над проектом; групи мо-
жуть працювати у різному темпі та завершити проекти з різною швидкість; може з`являтися проблема суб’єктивної оцінки 
творчої роботи; вчитель має бути ґрунтовно підготовлений і чітко спланувати організацію проектної роботи, особливо коли 
учні працюють індивідуально та мають різні теми дослідження. 

Розрізняють такі види проектів: 1. Інформаційні – спрямовані на розвиток умінь збирати, критично аналізувати, уза-
гальнювати, порівнянювати інформацію. 2. Дослідницькі – вимагають чіткого визначення загальної проблеми дослідження, 
її актуальності, мети, конкретних завдань та методів їх розв›язання. 3. Ігрові чи рольові – передбачають виконання певних 
ролей у моделях чи ситуаціях, які імітують реальну життєву картину та об’єднуються загальною ідеєю, що відображає 
сутність, характер, зміст проекту та особливості розв’язуваної проблеми. 4. Творчі – діяльність учасників спрямована на те, 
щоб створити оригінальний продукт, наприклад листівку, есе, казку, оповідання, малюнок, кросворд, постер, колаж тощо. 
5. Практичні – кінцевим продуктом таких проектів може бути газета, буклет, оформлений стенд, фото історія тощо. 6. Між-
предметні – проекти, які передбачають інтеграцію знань, умінь та навичок з декількох навчальних предметів, як правило 
2-3 (наприклад, мова, література та історія, тощо) [3].

За тривалістю проекти можуть бути короткотривалі та довготривалі, виконуватися індивідуально, в парах, в групах чи 
командах.

Вирізняють наступні етапи реалізації методу проектів на уроках англійської мови в початковій школі: 1. Підготовка: 
відповідно до теми, що вивчається та відображена в програмі, учитель обирає проблему дослідження, враховуючи її прак-
тичну значущість, психофізіологічні особливості учнів, їх інтереси та рівень володіння англійською мовою. 2. Планування: 
учитель наочно демонструє учням варіанти проекту, який пропонується виконати; пояснює хід роботи над проектом, зо-
крема, що саме включає в себе проект, які проблеми, завдання та можливі шляхи розв’язання можуть бути; надає учням 
консультацію щодо матеріалів, ресурсів та джерел інформації, необхідних для реалізації проекту; узгоджує час виконання, 
варіанти презентації проектів, оцінювання, розподіл учнів на групи або команди, призначення керівників чи лідерів та роз-
поділ обов’язків серед учасників. 3. Основна робота з проектом: учні виконують основну роботу під керівництвом вчите-
ля, який може надавати індивідуальні чи групові консультації, обговорюючи проміжні результати та коригуючи можливі 
помилки; збирають, аналізують, узагальнюють, порівнюють інформацію; технічно оформлюють проекти. 4. Підведення 
підсумків: презентація, обговорення, оцінка та самооцінка проектів. 

Учням початкових класів можна запропонувати такі теми проектів: 1. Wall dictionary: така тема підійде для наймолод-
ших школярів. Учні збирають ілюстрації лексики, що вивчаються. По закінченню вони презентують свої wall dictionary. 
2. Letter posters: учитель презентує учням великий постер для літер, наприклад, A, D, T чи S. Учні збирають картинки, чи 
малюнки із зображенням предметів, або людей, назви яких починаються із відповідних літер на постері. 3. Number posters: 
учні готують ілюстрований «numbers poster», супроводжуючи ілюстрації його фразами на кшталт «I’ve got one dog. I’ve got 
three brothers. I’ve got seven books. My house is number one. I am eight. My sister is two.». 4. Our town: учні готують постер про 
їхнє місто, використовуючи фото, листівки, брошури, мапи, тощо. Кожне зображення відповідно коментується. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, обираючи методи навчання англійської мови в початковій 
школі, вчителю необхідно брати до уваги психофізіологічні особливості учнів молодших класів, їх пізнавальні інтереси, 
принципи комунікативного спрямування, свідомого навчання, наступності, доступності, мотиваційного забезпечення, ак-
тивності, динамічності, зворотного зв’язку, результативності.
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У статті розкрито текстотвірний потенціал лінгвокультурного концепту «лаґом» в однойменному бестселері Лоли А. 
Екерстрьом. Виявлено лексеми, які наповнюють концептуальне поле слова «лаґом», та розкрито їхню лексико-семантичну ва-
лентність. Встановлено, що лінгвокультурний концепт об’єднує в єдине ціле текстову канву і задає їй напрям тематичної про-
гресії. З’ясовано, що метафоричність, емоційність, проведення аналогій, до яких вдається авторка бестселера, є не тільки по-
тужним каркасом, який скріплює текстові сегменти, а й важливим чинником формування комунікативних актів переконання та 
ствердження. Обґрунтовано, що розкриття смислового наповнення лінгвокультурних концептів є основою для побудови цікавого, 
позначеного атрактивним змістом тексту. 
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TEXT PRODUCTIVE POTENTIAL OF THE LINGUOCULTURAL CONCEPT  
(BASED ON THE “LAGOM” BESTSELLER BY LOLA A. AKERSTROM)

This article deals with a text productive potential of the linguocultural concept of ‘lagom’ at Lola A. Akerstrom’s eponymous bestseller. 
The article reveals the lexical units that fill the conceptual domain of ‘lagom’, and discovers their lexical-semantic valence. It establishes 
that nowadays the study of a concept has acquired a special research coloring that overruns the bounds of scientistic thinking. It is proved 
that the linguistic aureole, which is provided by the author to her work by disclosing a so-called formula for a linguocultural concept of 
‘lagom’, is the important factor that contributes a text production (linguocultural concept is engaged in content of thematic series, combin-
ing structural parts of the text, narration deployment). It was found that describing a concept which, methphorically speaking, embodies the 
unstoppable national spirit, the author presents its quantitative measurements and metering, describes axiological characteristics, reveals 
the word forming potential, and discovers affiliation with certain classes of words. The article emphasizes that life based on the principle 
of “lagom” becomes more and more popular in the modern world, acquires some global tendency, since it promotes a rational relations 
between human and natural resources, moderation, harmony, and search for a balance or an equilibrium between human wants and needs. 
It is found out that the linguocultural concept of ‘lagom’ penetrates all parts of Lola A. Akerstrom’s work, combining a text outline into a 
single whole and gives it the direction of the thematic and plot progression. A powerful frame that fastens textual segments consists of met-
aphoricity, emotionality, analogy conduction, which the author uses to interpret the content of a semantically spacious, ethnically marked 
concept. These instruments also appear as the center of influence on the emotional and sensory sphere of the recipient-reader, and are 
designed to build speech acts of persuasion and affirmation.

Key words: linguoculture, linguocultural concept, conceptual domain, text productive potential of the linguocultural concept, thematic 
and narrative text progression, semantic density of the linguocultural concept.

Лінгвокультурні концепти як аксіологічно марковані, чуттєво-образні, семантично щільні елементи духовної куль-
тури людини в останні кілька десятиліть стали об’єктом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних мовознавців  
(Н. Д. Арутюнової, А. Вежбицької, С. Г. Воркачова, І. О. Голубовської, С. Х. Ляпіна, А. М. Приходька, Т. В. Радзієвської, 
М. В. Скаб). Таке зацікавлення лінгвістів не є випадковим, адже сутнісне і функційне поле цього поняття має багатови-
мірний зріз. У мовознавчих розвідках лінгвокультурний концепт метафорично називають згустком культури у свідомості 
людини [11], ембріоном мисленнєвої операції [2], геном культури, смисловим квантом буття [7], похідною піднесеного 
духу і розуму [4]. Нам імпонує думка С. Г. Воркачова про те, що лінгвокультурний концепт – це одиниця колективного 
знання, яка пов’язана з вищими духовними цінностями, має мовне вираження і позначена етнокультурною специфікою [4].

Сьогодні дослідження лінгвокультурного концепту набуло особливого «дослідницького» забарвлення, здійснивши ви-
хід за межі безпосередньо сцієнтичного мислення. У світі з’явилося кілька бестселерів, у яких центром побудови текстової 
канви є аналіз тих чи тих концептів: хюґе, лаґом, ікігай, сісу та ін. Такі численні спроби розглянути концепт під пильним 
«дослідницьким» ракурсом свідчать, на нашу думку, про те, що лінгвокультурологія набуває щоразу більшої значущості, 
проникаючи в суспільно важливі аспекти людського буття.

На нашу думку, розкриття смислового наповнення лінгвокультурних концептів є благодатним ґрунтом для побудови 
цікавого, позначеного атрактивним змістом тексту, адже вони здатні проливати світло на поведінкові стереотипи певного 
етносу, розкривати особливості формування мовної картини світу народу, пояснювати, які саме чинники мають вплив на 
ціннісні аспекти буття людини – представника певної етнічної спільноти. З іншого боку, лінгвокультурні концепти, як від-
значають дослідники, здатні не тільки мислитися, а й переживатися [11]. Ця їхня онтологічна особливість пов’язана з чут-
тєво-образним, емоційним сприйняттям світу людиною, що і є, на нашу думку, цікавим матеріалом для аналізу креативного 
складника, закодованого в лінгвокультурних концептах.
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Метою дослідження є розкриття текстотвірного потенціалу лінгвокультурного концепту (на матеріалі бестселера Лоли 
А. Екерстрьом «Лаґом»).

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання:
1) проаналізувати лінгвокультурний концепт як важливий чинник текстотворення; 
2) виявити особливості формування концептуального поля лексеми «лаґом» в аналізованому тексті.
Так само, як й інші бестселери такого тематичного спрямування, текст Лоли А. Екерстрьом побудовано за певною схе-

мою, а саме: 
– лінгвокультурний концепт подано в назві та підсилено лексемою, що має позитивну конотацію («шведські секрети 

щасливого життя»); 
– подано розлогу етимологічну довідку про лінгвокультурний концепт; 
– представлено тематичні ряди, у яких актуалізується цей концепт (культура, емоційність; їжа, свята; здоров’я, добро-

бут; краса, мода; декор, дизайн; соціальне життя, дозвілля; робота, бізнес; гроші, фінанси; природа, екологічний світогляд; 
лаґом у мінливому світі); 

– описано мовнорівневе репрезентування лінгвокультурного концепту (проаналізовано синонімічні та антонімічні від-
ношення, розкрито частиномовну належність слів, які об’єднані спільним коренем з лексемою «лаґом», подано ряд паремій). 

На нашу думку, мовознавчий ореол, якого надає авторка своєму твору шляхом розкриття т. зв. формули лінгвокультур-
ного концепту «лаґом», є тим важливим чинником, що сприяє текстотворенню. Так, можна спостерігати, як у тексті лінгво-
культурний концепт бере участь у наповненні тематичних рядів, об’єднанні структурних частин тексту, розгортанні оповіді.

Авторський аналіз розпочинається з розкриття етимології слова «лаґом». З’ясовано, що воно виникло приблизно на 
початку XVII століття і згодом глибоко проникло в шведську культуру. У цей час в текстах почало з’являтися слово «лаґ», 
яке означало «закон» чи «команда». У множині ця лексема набувала форми «лаґом». Етимологічна особливість цього слова 
полягає ще й у тому, що воно є скороченням виразу laget om («навколо команди») [6, с. 24].

Представляючи в тексті один із цікавих варіантів походження концепту «лаґом» (легенду про вікінгів, які передавали по 
колу алкогольний напій і, сидячи біля вогнища, надпивали з мисливського ріжка стільки, щоб вистачило всім), авторка не 
тільки закладає фундамент для розгортання оповіді, а й активізує читацьку увагу. Цьому сприяє й ряд паремій, які, актуалі-
зуючись поза межами наративного простору, утримують фокус сприйняття реципієнта в потрібному авторському ракурсі: 
там, де помірність, там і чеснота; давай стільки, скільки отримуєш, відповідай відповідно запиту; потрібна кількість 
– найкраща; надмірна похвала – тягар; шлунок насичується швидше, ніж око; краще мовчати, ніж погано говорити; 
краще щире «ні», ніж нещире «так»; не буває поганої погоди, буває поганий одяг; серйозність та веселощі процвітають 
у поєднанні; самореклама погано пахне; якщо граєш у гру, маєш приймати її правила; бізнес хороший тоді, коли обидві 
сторони приходять до згоди [6].

Оскільки лінгвокультурні концепти – це світоглядно орієнтовані поняття, що відображають життєву філософію [1], то 
спектр їхньої дії (культура, побут, життя народу) дуже потужний. І радіус поширення цього етнокультурного явища наби-
рає щоразу більших обертів. До цього процесу долучаються, як бачимо, цікаві легенди і перекази, у яких народ розкриває 
походження концепту, а також прислів’я, приказки, фольклорні і літературні сюжети, у яких відображено етнокультурну 
особливість представників певної спільноти. Зрештою, лінгвокультурний концепт глибоко проникає у свідомість людей, 
задаючи їм вектор самоусвідомлення себе і свого місця в цьому світі. 

Цей етнічно маркований елемент духовної культури визначає норми і стереотипи поведінки народу, глибоко закріплю-
ючись на рівні традицій. Наприклад, «традиція фіка міцно ґрунтується на лаґомі» [6, с. 46]. Слово «фіка» перекладають як 
«перерва», «пауза». За своєю суттю ця традиція полягає в тому, що шведи кілька разів на день роблять перерву для того, 
щоб поспілкуватися з колегами, друзями, близькими людьми за чашечкою кави та випічкою. 

На нашу думку, семантична щільність лінгвокультурних концептів, або, кажучи метафорично, значеннєва густина, є тим 
чинником, що ускладнює їхній лінгвістичний опис. Не маючи яскраво виражених контурів, побутуючи на межі змістової осяж-
ності і вичерпності, ці етнічно марковані елементи духовної культури народу, безперечно, додають роботи мовознавцям. Однак 
для розгортання тексту, в основі тематичної і сюжетної прогресії якого є виявлення змістового наповнення лексеми, а також її 
валентних зв’язків у межах концептуального поля, розкриття цієї «аури таємничості та неосяжності» є важливим чинником по-
будови текстової канви. Авторка зазначає, що слово «лаґом» не має точного визначення і що це зазвичай ряд пояснень та вільних 
перекладів [6]. І саме поетапне розкриття цієї «таємничості» лінгвокультурного концепту «лаґом», поставлене в центр розгортан-
ня оповіді, є, на нашу думку, цікавою авторською знахідкою і, зрештою, потужним каркасом, який скріплює текстові сегменти.

Описуючи поняття, яке, образно кажучи, втілює невловимий дух народу, авторка представляє його кількісний вимір 
(«Лаґом – це набагато більше, ніж проста помірність, з якою, як правило, його асоціюють» [6, c. 7]), подає аксіологічну 
характеристику («… це коротке, недооцінене слово глибоко вкорінилося у свідомості шведів» [6, c. 7]), розкриває слово-
твірний потенціал (лаґом-простір, лаґом-ідеал, лаґом-гніздечко, лаґом-менталітет, лаґом-підхід, лагом-перевертень, зірка-
лаґом), виявляє належність до певних класів слів (шведи найчастіше використовують слово «лаґом» як прислівник чи при-
кметник, досить рідко у формі іменника «лаґомет», який означає рівновагу чи баланс [6, c. 16]). 

Особливе місце в розкритті сутності лінгвокультурного концепту «лаґом» авторка надає емоційності, оцінності та об-
разності. За допомогою метафоричного оживлення цей етнічно маркований елемент духовної культури народу в тексті на-
буває рис суб’єкта, здатного активно діяти, впливати на інших, виконувати певну суспільну роль, емоційно переживати, ви-
являти своє ставлення до подій і явищ (порівняймо: «він створює відчуття гармонії та намагається обгорнути кожного 
в ковдру індивідуального задоволення…» [6, c. 33]; «коли справа стосується почуттів, то лаґом заохочує людину плакати 
стільки, скільки потрібно, і сміятися так сильно, як їй того хочеться» [6, c. 34]; «лаґом веде нас до того ідеального місця, 
де ми почуваємося здоровими духом, тілом та думками» [6, c. 60]; «у цій штовханині лаґом виконує роль напівзахисника, 
який вірить, що ми стоїмо у стійці у стані стовідсоткової готовності прийняти м’яч» [6, с. 109]; «лаґом метафорично 
помирає там, де стається перетин конфліктів та стресу. Він чахне там, де існують будь-які потенційні ознаки конфрон-
тації, та ненавидить, коли його вибивають з рівноваги» [6, c. 130]; «лагом марніє від збентеження через борг» [6, c. 151]).
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Як бачимо, концепт «лаґом», метафоризуючись, стає в тексті центром впливу на емоційно-почуттєву сферу адресата. 
Авторка переконує свого читача, мотивує його до дії, заохочує проникнутись філософією життя шведів. 

Для розкриття концептуального наповнення слова «лаґом» Лола А. Екерстрьом часто застосовує аналогію – художній 
прийом, близький до порівняння. Аналогія дозволяє глибше зрозуміти сутність певного складного явища, зробити його до-
ступнішим і зрозумілішим для реципієнта. Зокрема, в аналізованому тексті авторка відсилає читача до казки «Золотоволоска 
та три ведмеді» британського автора Роберта Сауті. Тут ідеться про те, що «дівчина будь-що намагалася знайти стілець, миску 
каші та ліжко, які б відповідали саме її вимогам. Мабуть, тато-ведмідь знав, що його миска для нього – це лаґом. Як і для 
мами-ведмедиці її власна миска. Ми ніколи насправді над цим не замислюємося, а, скоріше, орієнтуємося на ідеальну порцію 
Золотоволоски» [6, c. 15]. Як бачимо, такий комунікативний хід авторки, з одного боку, переводить читацьку увагу в площину 
простого і доступного пояснення складного поняття, з іншого – активує інтертекстуальні зв’язки. Сполучною ланкою тут по-
стає лінгвокультурний концепт «лаґом». Він семантично поєднує різножанрові текстові сегменти в єдине комунікативне ціле.

Особливого ціннісного забарвлення в аналізованому бестселері Лоли А. Екерстрьом набула ще одна онтологічна особливість 
лінгвокультурних концептів – здатність виходити за межі певного етнічного побутування та розширювати сферу дії (їх часто 
наслідують, запозичують та пропагують). Ось приклад з тексту: «Корейська торговельна марка косметичних засобів під назвою 
LAGOM з рекламним гаслом «Не надто мало, не надто багато» навіть вхопилась за концепцію «ліпше менше, проте краще» і 
вибудовує свій бізнес на ідеї дуже просто упакованих косметичних продуктів для повсякденного догляду за шкірою. У Великій 
Британії також є модний бренд під назвою Lagom, який прагне представити концепцію лаґому у формі легкого стилю» [6, с. 77]. 

Як бачимо, життя за принципом «лаґом» набуває в сучасному світі все більшого поширення, певної глобальної тенден-
ційності, оскільки пропагує раціональний спосіб ставлення до людських і природних ресурсів, помірність, гармонійність, а 
також пошук рівноваги між бажаннями та потребами людини. З’явилося навіть спеціальне поняття «лаґомер». Цим словом 
називають людину, «яка працює над тим, щоб жити у стилі лаґому – впроваджувати невеличкі зміни у своє повсякденне 
життя, щоб звести до мінімуму негативний вплив на навколишнє середовище, економити природні ресурси і насолоджува-
тися радісним, щасливим та збалансованим життям» [6, с. 163]. 

Вибудовуючи текстову канву, авторка одночасно розкриває наповнення концептуального поля слова «лаґом». Лексе-
ми, що входять до ядра цього поля, найбільш значеннєво місткі: прагнення ідеальної рівноваги у житті; золота середина, 
яка є оптимальною саме для вас; саме в міру; рівновага між бажанням / хотінням та потребою; стриманість; середня 
міцність кави; напівзнежирене молоко; рівноправність; помірність на власних умовах; перевага якості над кількістю; 
знаходження симетрії та гармонії; довговічність; практичність і функціональність; максимальна освітленість осель, 
гармонійний і теплий простір; фізичний та емоційний спокій; мінімалізм; доцільність; справедливість; контекстуальна 
досконалість та баланс; відчуття захищеності; командний режим; лояльність і довіра; надавання переваги логіці, а не 
емоціям, практичності, а не мрії, дії, а не обіцянці; адекватне планування; співпраця; прямолінійність; гармонійний обмін 
думками, позбавлений втручання; обачність; самоусвідомлення; самодостатність; повага до сусідів. 

У цьому концептуальному полі особливе місце належить синонімічним та антонімічним відношенням, у які вступає 
аналізований лінгвокультурний концепт. Авторка подає такі синоніми до слова «лаґом»: помірність, доречність, потрібна 
кількість, вдосталь, придатність, відповідність, рівновага, баланс, золота середина, компроміс, адекватність, точність, 
поміркованість, гармонія… [6, c. 14].

Лінгвокультурний концепт «лаґом» вступає також в антонімічні відношення: надмірність (надмірна відвертість, надмірна 
інформація); беззмістовність (беззмістовні світські розмови); метушня; безлад; стрес; конфлікт; боязкість; смиренність; 
підпорядкування; послужливість; недоцільність; марнування часу, ресурсів та енергії; посередність; пересічність; буденність.

На периферії концептуального поля у тексті перебувають лексеми, які допомагають семантично поєднати слова, що 
належать до одного тематичного ряду (т. зв. слова, які надихають): hakuna matata (з мови суахілі) – «без турбот»; carpe diem 
(з лат.) – «лови мить»; fernweh (з нім.) – жага до подорожей, бажання змінити місце проживання, hugge (з дан.) – «затишок, 
інтимність, розслабленість» [6, c. 10-11].

Отже, лінгвокультурний концепт «лаґом» як ключовий репрезентант цінностей, стереотипів і норм поведінки швед-
ського народу пронизує всі частини твору Лоли А. Екерстрьом, об’єднуючи в єдине ціле текстову канву і задаючи їй напрям 
тематичної прогресії. Потужним каркасом, який скріплює текстові сегменти, є метафоричність, образність, емоційність, 
проведення аналогій, які авторка використовує для розкриття змісту семантично місткого, етнічно маркованого поняття. 
У тексті ці засоби постають також центром впливу на емоційно-почуттєву сферу адресата-читача, служать для побудови 
мовленнєвих актів переконання та ствердження.

Перспективами дослідження є розкриття функціонального потенціалу лінгвокультурних концептів у художньому тек-
сті, різноаспектне вивчення їхнього комунікативно-прагматичного і змістового наповнення.
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СПЕЦИФІКА КОНОТАТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ МЕРКЕЛЬ-ЕПОНІМІВ  
(ДО «ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НІМЕЦЬКОЇ)»)

Статтю присвячено дослідженню специфіки конотативного значення епонімів, утворених від пропріативу «Merkel». Висвіт-
лено передумови формування емоційно-оцінної лексики на базі політичних епонімів, утворених від «Merkel». Інтенсивність про-
цесів утворення Меркель-епонімів визначається соціально-культурною і політичною значимістю базового пропріатива «Merkel».

Проаналізовано типові для сучасного німецькомовного медіаполітичного дискурса словотвірні моделі. Виокремлено епонімну 
афіксацію, епонімну конверсію, епонімну контамінацію, епонімне словоскладання та визначено найпродуктивнішу модель. З на-
ведених прикладів зроблено висновок, що епоніми, утворені від пропріативу «Merkel», володіють компонентом конотативного 
значення, акумулюють в собі об’ємну інформацію, привертають увагу своєю креативністю, є маркерами гумору та іроніїї. 
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SPECIFICITY OF CONNOTATION MEANING OF MERKEL-EPONYMS  
(TO «THEORETICAL COURSE OF THE SECOND FOREIGN LANGUAGE (GERMAN)»)

The article focuses on the specificity of connotation meaning of Merkel-eponyms – word-formation types based on the proper name 
Merkel. Such Merkel-eponyms are widely used in the modern German-language media-political discourse. The extensive usage of these 
eponyms is explained by the fact that A. Merkel is a significant figure in the European area. The significance of the Chancellor of the Euro-
pean Union is confirmed by the emergence of the eponyms «merkeln» and «Merkelismus» («Merkelism»), which is interpreted as the style, 
the way of policy by A. Merkel. The leader of Merkelism («Anführerin des Merkelismus») seeks social consensus, stability and balanced 
political decisions.

In this paper the eponymic derivation, the eponymic conversion, the eponymic contamination and the eponymic word combination are 
analyzed. An important role is attributed to the eponymous derivation that is the most productive type. Of particular interest are the eponym-
ic contaminations in this discourse. The eponymic conversion, i.e. the transition of one part of speech into another without usage of affixes, 
is presented by substantivation (Merkeln, Ausmerkeln).

The eponyms derived from the name Merkel have the component of connotative value, explicit negative or positive connotation and take 
the form of verbs, nouns and adjectives. They accumulate extensive information, draw attention to their creativity, are markers of humor and 
irony. The Merkel-eponyms are determined by a context and require a recipient of additional extra linguistic knowledge.

Key words: media-political discourse, eponym, connotation.

Постановка наукової проблеми та її значення. Усе частіше увагу сучасних лінгвістів привертають неологічні епоні-
ми – специфічний фонд словникового складу мови, який сформовано з мовних одиниць, які перейшли з класу пропріативів 
в апелятивну лексику [6, с. 181], наприклад, kärchern (etwas mit einem Hochdruckreiniger reinigen). Такі епоніми мають ефект 
новизни, оригінальності, а їх авторами стають не лише журналісти, а й учасники мережевих комунікацій, які використову-
ють для створення епонімних новотворень найнеочікуваніші можливості, наприклад, слова року 2014: tebartzen, obamern, 
entsnowden. 

Актуальність цієї статті зумовлено відсутністю комплексного аналізу політичних епонімів, похідних від пропріатива 
«Merkel», т. з. Меркель-епонімів, у сучасному німецькомовному медіаполітичному дискурсі, який прирівнюємо до творчої 
лабораторії, де медійники здійснюють сміливі експерименти з епонімним словотвором (див. [7]). Сьогодні контентотворен-
ня сучасного німецькомовного медіаполітичного дискурсу виявляє властивість технологічності, тобто мова йде про кон-
тент-технології – інформаційну систему використання сукупності мовних засобів мовленнєвої маніпуляції для цілеспря-
мованого управління сприйняттям дійсності масовою аудиторією [2, с. 30]. Засобами цих технологій журналіст-політик 
цілеспрямовано впливає на адресата й акумулює в його свідомості ту чи іншу концептуальну інформацію.

Мета цієї статті полягає у встановленні специфіки конотативного значення Меркель-епонімів у сучасному медіаполі-
тичному дискурсі, який створюється репрезентантами німецької лінгвокультурної спільноти і відображає ціннісні установ-
ки цієї спільноти, її соціокультурні, ідеологічні, політичні, релігійні та інші передумови організації висловлення. Конотацію 
розуміємо як «додатковий компонент значення мовної одиниці, що доповнює її предметно-логічний зміст суб’єктивними 
відтінками оцінки, емоційності, експресивності, функціонально-стилістичної забарвленості, а також відтінками, зумовле-
ними соціальними, ідеологічними, культурними, ситуаційними аспектами комунікації» [4, с. 281].

Огляд останніх досліджень цієї проблеми. Сучасна лінгвістика аналізує нові епонімні дієслова у сучасній німецькій 
мові [1]; словотвірний потенціал політичних епонімів та їх прагматичну функцію [7]; «меркелізм» в метафорах [3]. 

Матеріалом цього дослідження послужили аудіовізуальні мас-медіа (новинні програми «Deutsche Welle»), електронні 
версії друкованих ЗМІ («Spiegel Online», «Berliner Zeitung», «Stern», «Neue Zürcher Zeitung», «Cicero Online», «WeltN24 
Online»), а також Інтернет-видання («Der Freitag», «Bento», «Die freie Welt») за останні 11 років.
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Виклад основного матеріалу й обгрунтування отриманих результатів дослідження. Політичний курс меркелізму 
(Merkelismus) містить у своїй назві пропріатив «Merkel» і позначає при цьому не лише певний історичний період («die Ära 
des Merkelismus» (2005-2018)), а й повідомляє оцінне ставлення людей як до політики Ангели Меркель (див. приклад 1), так 
і до особистості самої політичної діячки (приклад 2): 

(1) Traurig, dass einige Journalisten weder die Kunst des Dialogs, des Kompromisses, der Überredung, des Respekts für die 
andere Meinung, noch Geduld, die Rationalität oder Nüchternheit der Merkel-Politik schätzen. (www.spiegel.de, 2018) (тут і далі 
виділено мною – О. Г.).

(2) […] sie war keine traditionelle Politikerin, sondern Botin der Modernisierung. (der Freitag (das Meinungsmedium), 2018).
Прізвище Меркель, яке відбилось у пам’яті людей своїми вчинками і політичними діями, зовнішнім виглядом, жестами 

(Merkelraute), рисами характеру, мовленнєвими особливостями, набуває фонову конотацію: 
(3) Merkelismus=Demokratie. Die Merkel […] macht einfach das, was eigentlich das Volk gerade will. Diesen Politikstil nennt 

man nicht Merkelismus, sondern ist eigentlich der Standard einer Demokratie (коментар до «Spiegel Online», 30.05.2011).
А. Меркель прагне соціального консенсусу, спокою і стабільності, зважених політичних рішень, збереження загально-

європейських цінностей, недопущення ксенофобії:
(4) Der Merkelismus folgt zwei Prinzipien: Wenn es das Volk so will, ist es vernünftig. Und: Was dem Volk nutzt, nutzt auch der 

Kanzlerin […] Auch der Merkelismus kann Fortschritt bringen. (www.spiegel.de, 30.05.2011).
Отож при її згадуванні у свідомості реципієнтів, за умови володіння ними відповідної культурно-історичної та політич-

ної інформації, виникають стійкі асоціації й активізуються певні емоції: 
(5) […] aber nicht zuletzt das endlose dumme Geschwätz der Merkel-Hater wie hier im Forum, hat mich zu fast so etwa wie 

einem Merkel-Fan gemacht. (форум «Spiegel Online», 03.11.2018).
Поняття «меркелізм» свідчить не лише про визнання стилю А. Меркель як провідного європейського політика, а й та-

кож наголошує про її високу репутацію, перевірену часом (див. приклад 3).
На роки її правління припали європейська боргова криза, світова економічна криза, грецька криза, криза біженців. З 

роками обережній фрау Меркель довелося обрати більш жорсткий тон та відповідальність за рішення, які стосувалися не 
лише Німеччини, а й усієї Європи. Згадаємо її вирішальну роль в недопущенні Grexit та Brexit. Канцлер всієї Європи Ангела 
Меркель послідовно, інколи тиснучи аргументами і власним авторитетом, презентує ідею єдності ЄС. В історії з біженця-
ми саме Ангела Меркель, донька пастора, закликає до толерантності, хоча її промігрантська політика здійснює пагубний 
вплив на «фундамент» влади А. Меркель, Німеччину та її громадян: красномовним є заголовок «Merkelismus, Islamismus, 
Extremismus» (www.freiewelt.net, 23.01.2016). 

Негативною буде оцінка в тому випадку, якщо у носія фонових знань Меркель-епонім викликає стійкі асоціації з не-
популярними політичними рішеннями: (6) Die Lösung von Problem durch Fassadenmalerei – das sei der eigentliche Kern des 
Merkelismus (www.nzz.ch, 2018).

Епоніми, похідні від Merkel, відрізняються багатством і різнорідністю оцінних конотацій, їх нестійкістю, залежністю 
від нових подій, зміною знака оцінки у зв’язку з певними політичними кроками А. Меркель, які викликають емоційну ре-
акцію німців. Наприклад заголовки:

(7) «Freiheit statt Merkelismus» (Stern, 10.03.2016) (негативна конотація).
(8) «Die Trümmer des Merkelismus» (www.spiegel.de, 16.12.2017) (негативна конотація).
(9) «Atomausstieg: Sieg des Merkelismus» (www.spiegel.de, 30.05.2011) (позитивна конотація).
Прізвище Меркель слугує не лише для найменування об’єкта, а й несе велике символічне навантаження. Наприклад, 

оказіоналізм «Merkel-Mädchen» позначає клонів Коль-дівчаток (Kohl-Mädchen), політичних репрезентанток, і вживається 
в значенні «ми подужаємо це»: (10) «Auf «Kohl’s Mädchen» soll jetzt das «Mеrkel-Mädchen» folgen? Das Merkel-Mädchen 
ist nur ein Abziehbild, ein Klon vom Kohl-Mädchen, und steht für ’weiter so’ und ’wir schaffen das’!» (коментар з www.cicero.
de, 16.11.2018). З метою створення привабливого іміджа сучасної політичної діячки у наведеному вище прикладі прізви-
ще Меркель фігурує з іменем відомого політика минулого століття Г. Колем, який мав хорошу репутацію і користувався 
любов’ю у народа. Порівнюючи А. Меркель з попереднім канцлером ФРН, автоматично акумулюються позитивні якості її 
вдалого попередника.

Прізвище А. Меркель виступає в ролі засоба оцінки при характеристиці менш відомих чи нових політичних діячів з 
метою меліоризації чи пейоризації їх іміджу: (11) [...] aber wahrscheinlich wird die Merkelkopie AKK gewählt (коментар до 
www.cicero.de, 16.11.2018). Також абревіатура АКК – власна назва (Annegret Kramp-Karrenbauer) – наділена фоновими й 
оцінними конотаціями: (12) Dazu denken sowohl AKK als auch Merz in vielen Punkten zu Merkel-ähnlich. Beide wollen „Mitte“ 
bleiben, sind pro EU und AKK hat die F-Politik Merkels ja immer verteidigt und unterstützt (там само).

Оказіоналізм «Merkel-Jugend» (www.bento.de, 2018) утворено за аналогією до «Hitler-Jugend». Тобто імпліцитно іде 
підтекст – порівняння політики Меркель з молодіжною нацистською воєнізованою організацією – Гітлер’югенд.

У процесі дослідження видалося цікавим зосередити увагу на формування емоційно-оцінної лексики на базі політич-
них епонімів, утворених від прізвища Merkel, якими сучасний німецькомовний дискурс рясніє. Наведемо найбільш типові 
словотвірні моделі.

АФІКСАЦІЯ
1. Онім + суфікс іменника → Merkel + -ismus/-isierung/-ist/-aner
Merkelismus (меркелізм) – стиль, спосіб ведення політики Ангелою Меркель. Її погляди, політична течія, яку очолює 

вказана політик, відрізняються амбівалентністю оцінки (приклади 3, 4, 8 зі знаком «+», а 6, 7 зі знаком «–»), оскільки вибор-
ці можуть схвалювати чи не підтримувати політику А. Меркель (так звані Merkel-Hater, Nicht-Merkelianer і Merkel-Fan, 
Merkelianer) (приклади епонімів з «Spiegel Online», 20.08.2007 i 03.11.2018).

Merkelisierung (меркелізація) – аксіологічна номінація, яка характеризує політичний галас і ажіотаж, пов’язаний з 
прізвищем А. Меркель (Merkelisierung der Welt (WeltN24 Online, 05.06.2015), Merkelisierung der СDU (Berliner Zeitung, 
09.05.2007)).
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Merkelist (меркеліcт) – той, хто завзято підтримує вектор влади А. Меркель; послідовник її політичної течії:
(13) Was Machtausübung betrifft, ist Alexis Tsipras ein Merkelist. Er ist nicht beratungsresistent, denkt in Alternativen, lässt 

sich nicht provozieren, handelt erst, wenn er eine Sache gut genug analysiert hat, verrent er sich, geht er bis zur Gabelung zurück, 
von der aus sich eine Alternative eröffnet. (www.dw.com, 24.06.2015).

Merkelianer (меркеліанці) – позначення близького співробітництва, соратник, прихильник А. Меркель або її політики 
(приклади див. вище).

2. Онім + суфікс прикметника → merkel + -sch/-haft/-ich
(14) die Merkelsche Grenzöffnung für Flüchtlinge (www.dw.com, 09.02.2016).
Утворені цим способом епонімні прикметники позначають дії, погляди, які характерні для А. Меркель і які практику-

ються референтом. Знак оцінки також не є постійним: (15) Die Merkelsche Beschwichtigungsrhetorik verfing an dieser Stelle 
also nicht (www.dw.com, 09.02.2018).

Не на користь А. Меркель є згадування прізвища Бісмарка у прикладі (16), тому що воно імпліцитно передбачає полі-
тичну слабкість самої Меркель, таким чином зменшуючи її шанси залишитися на посаді: (16) Eine Gleichsetzung Merkelscher 
Politik, auch nur von Teilen davon, mit der von Bismarck, ist dreist. (www.spiegel.de, 2018)

3. Онім + суфікс дієслова →merkel + -n/-isieren
Так, наприклад, дієслово merkeln містить у собі мовну гру: (17) Deutschland ist ein „armes“ Land geworden. Nur die 

Deutschen merke(l)n’s noch immer nicht. (www.nzz.ch, 2017).
Зазначимо, що дієслово merkeln пройшло семантичну еволюцію і значно розширило свою семантичну структуру: «мер-

келити» означає сумніватися, бути нерішучим, очікувати, зволікати з прийняттям рішення, нічого не казати, не робити, не 
приймати рішень, не визначитися, дати прочухана (пор. [5]). Ці значення можуть диференціюватися похідними за допо-
могою префіксів.

4. Префікс + онім + -n → an-, auf-, aus-, be-, durch-, ein-, heraus-, herunter-, mit-, über-, um-, ver-, weg-, zumerkeln
Епонімні дієслова на базі прізвища Меркель – креативні, влучні, точні, оригінальні, іронічні: (18) Wir können nicht noch 

weitere Jahre vermerkeln. (коментар до «Spiegel Online», 02.11.2018).
Ще один спосіб емоційно-оцінного словотвору у нашому дискурсі є словоскладання як спосіб творення композитів:
СЛОВОСКЛАДАННЯ
1. Онім + загальна назва: Merkelreich, Merkel-Lager (in der Flüchtlingsfrage), Merkel-Anhänger, merkelfreundlich / Merkel-

freundlich, merkelfeindlich, Merkel-treu, Merkel-Effekt, Merkel-Politik, Merkel-Art, Merkel-Herrschaft, Merkel-Nachfolge, Merkel-
light, Merkel-Jahre, Merkel-Zeit, Merkel-geht-Woche.

2. Nicht, Post + онім: Nicht-Merkelianer, Post-Merkelismus.
3. Загальна назва + онім + загальна назва: der Vielleicht-Merkel-Nachfolger.
За допомогою мовної гри журналіст висловлює свою іронію стосовно особи Меркель і події: (19) […] ist doch das 

Merkelmal [Merkmal] ihrer Politik, dass alle Themen (und auch Personen) […] totgeschwiegen warden.. (Spiegel Online, 
02.11.2018). Епонім несе важливу позамовну інформацію, яка відображає національно-політичні особливості та стереотипи 
лінгвокультурного соціуму.

Наступний виокремлений нами спосіб оцінного словотвору на базі епонімів – контамінація:
КОНТАМІНАЦІЯ
1. Скорочена власна назва + епонім (Steinmeier + merkeln = steinmerkeln)
2. Скорочена власна назва + власна назва (Merkel + Olland = Merkolland)
Зрощення прізвищ двох європейських політиків сприяє імплікації залежності одного політичного діяча від іншого.
КОНВЕРСІЯ
Епонімну конверсію продемонструємо на прикладі субстантивації: taktisches Merkeln, verschwindendes Merkeln, 

herzloses Merkeln, Merkeln-Witze, Anti-Merkeln-Bewegung, Ausmerkeln.
Висновки. Отже, здатність Меркель-епоніма набувати аксіологічні та фонові конотації, викликати певні асоціації у ре-

ципієнтів дає змогу йому виконувати регулятивно-маніпулятивну функцію в сучасному німецькомовному медіаполітично-
му дискурсі. Політичні епоніми містять різноманітні емоційно-оцінні обертони. Наші спостереження дають змогу зробити 
висновок, що найбільш продуктивними способами оцінного словотвору на базі політичних Меркель-епонімів є афіксація і 
словоскладання. Номінації, утворені цими способами, мають амбівалентну оцінку і повідомляють оцінне ставлення як до 
політика А. Меркель, так і до об’єкта, який характеризуємо засобами цих номінацій.

Перспективи подальшого дослідження. Цікавим видається зіставний аспект епонімії, порівняння застарілої епо-
хи «меркелізму» і новітньої «маккартизму», толерантної політики відкритих дверей А. Меркель і політики расизму і 
шахрайства. 
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СТИЛЬ МИСЛЕННЯ МАРГІНАЛІЗОВАНОГО ПЕРСОНАЖА 
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО РОМАНУ: КОГНІТИВНО-СТИЛІСТИЧНИЙ ВИМІР

У статті застосовано когнітивно-стилістичний підхід до аналізу стилю мислення ментально девіантних персонажів-мар-
гіналів, навколо яких розгортається сюжет постмодерністського експериментального роману. Застосовано поєднання лінгвос-
тилістичного аналізу із теорією концептуальної метафори до тексту романів М. Аміса. Обгрунтовано використання терміна 
стиль мислення для апелювання до лінгвістичних виборів за якими стоїть світогляд, що відображає альтернативну концепцію 
уявного світу персонажем. Внаслідок застосування цього підходу розглянуто процес інтерпретації стилю мислення персонажа 
як ідіосинкратичного явища, виокремлено ряд стилістичних прийомів, наративних тактик та концептуальних моделей, що є 
ключовими для досягнення такого ефекту.

Ключові слова: стиль мислення, світогляд, концептуальна метафора, стилістична риса, наративна техніка.

Oksana Hural, 
Doctor of Philosophy, Lviv Ivan Franko National University

MINDSTYLE OF A MARGINAL CHARACTER IN POSTMODERNIST NOVEL:  
COGNITIVE STYLISTIC DIMENSION

The paper discusses the phenomenon of a character mindstyle in postmodernist novels by a British writer M. Amis. Although the ap-
plication of cognitive stylistic analysis has been extremely fruitful in recent years, the textual realization of mentally deviant characters in 
experimental novels has been given little attention so far. In postmodernist fiction the focus has been shifted to the characters which appear 
to be at the margins of social and mental norms, thus offering an alternative perspective onto the events of the fictional world. Such strategy 
also serves the purpose of defamilarisation of the subject matter, thus evoking reader’s interest.

The aim of the paper is to analyze the range of linguistic and stylistic means used by the author to achieve the effect of the mindstyle 
which implies an unorthodox worldview. This paper also draws on the theory of conceptual metaphor as methodological basis.

Within this research versatile stylistic means of author’s verbal creativity are discussed, narrative tactics and strategies used in the 
process of creating the mindstyle of the characters which appear to suffer from amnesia (“Other People”), brain damage (“Yellow Dog”), 
dyslexia (“The Information”), phobias (“Dead Babies”) are analyzed.

New important insights in this area of study might be provided by combination of cognitive poetic analysis and quantitative methods of 
corpus stylistics.

Key words: mindstyle, worldview, conceptual metaphor, stylistic feature, narrative technique.

На сьогодні застосування інструментарію когнітивної лінгвістики до процесу моделювання семантичного простору ху-
дожнього тексту є евристичним методом дослідження, що полягає у висуненні гіпотез та їх обґрунтуванні шляхом застосу-
вання інструментарію теорії схем у поєднанні з теорією атрибуції з соціальної психології Дж. Кулпепера, теорії інтеграцій-
них мереж, концептуальної метафори E. Семіно, M. Фріман, а також інструментарію когнітивної граматики Л. Наттел для 
реконструкції свідомості персонажа художнього твору. У вітчизняних дослідженнях стани свідомості персонажа ставали 
предметом вивчення О.П. Воробйової, Л.Ф. Присяжнюк, Я.В. Бистрова у художніх творах різних жанрів. 

Актуальність цього дослідження зумовлена об’єктом аналізу, а саме зображенням свідомості психічно девіантного 
персонажа-маргінала у текстах експериментальних романів британського письменника постмодерніста М. Аміса. Лінгвос-
тилістичні та наративні прийоми втілення такої свідомості, що виявляють неортодоксальний стиль мислення та ідіосинкра-
тичну концепцію світу є предметом лінгвокогнітивного аналізу у даній статті.

Матеріалом дослідження є тексти романів М. Аміса, де особливе бачення світу центральним персонажем лежить в 
основі сюжету (“Other People”, “Yellow Dog”) чи сприяє розвитку головної сюжетної лінії (“Dead Babies”, “The Information”) 

Мета цієї статті – з’ясувати лінгвокогнітивну специфіку засобів об’єктивації свідомості ментально-девіантного персо-
нажа у романах М. Аміса, передбачає розв’язання таких завдань: 1) з’ясувати філософське підґрунтя вибору персонажа-
маргінала як предмету зображення; 2) обґрунтувати використання терміну стиль мислення; 3) окреслити інвентар лінг-
востилістичних засобів та наративних технік опису стилю мислення персонажа; 4) запропонувати когнітивні моделі, що 
відображають окремі характеристики стилю мислення персонажа-маргінала. У дослідженні застосовуємо методику кон-
цептуального моделювання, а також контекстуально-інтерпретативного та стилістичного аналізу.

 У плюралістичному ризомному постмодерному світі, як і у його вигаданому аналогові, світі тексту, стираються межі 
маргінального та нормального, а отже маргінальне змінює свій пограничний статус. Філософською основою такого підходу 
є стратегія децентрації започаткована постструктуралістами Р. Бартом, Ю. Крістевою, Ж. Дерридою, які скерували свої 
зусилля на знищення поняття центру, що є скупченням та символом влади. Відтак, щезає і поняття пануючої домінантної 
культури, що пов’язане з „подоланням бінарних опозицій як загального соціологічного порядку (центру і периферії у со-
ціальній структурі, опозиції чоловічого/жіночого в гендерних студіях, метрополії та колонії в постколоніальних досліджен-
нях)ˮ [2, c. 443]. 
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Водночас аномальна психіка персонажа, що страждає від шизофренії, амнезії, наслідків травми мозку, дислексії, різно-
манітних фобій є прийомом реалізації стратегії дефаміляризації дійсності, про яку вперше згадували ще російські форма-
лісти на початку попереднього століття [5]. Метою зображення дійсності у такий альтернативний спосіб є заставити читача 
відчути речі по-новому, знайоме у незнайомий спосіб, що має сприяти деавтоматизації читацької рецепції, здивувати чита-
ча, якого навряд чи легко здивувати на межі ХХ–ХХІ століть. 

Відкритим залишається питання терміна на позначення об’єкта вивчення. Зараз поряд із поняттям свідомість персонажа 
використовують поняття „змінені стани свідомостіˮ [3], „емоційні стани свідомостіˮ[4]. У британських наукових розвідках 
на позначення екстеріоризації мисленнєвих процесів вживають поняття mindstyle (стиль мислення) [8,9]. Він був запро-
понований ще у 1977 році західним лінгвістом Р. Фаулером: „сумарно, послідовні структурні вибори, що узгоджуються у 
членуванні презентованого світу з певним шаблоном, породжують враження світогляду, який називаємо стилем мислення” 
[6, c. 76]. Перші дослідження цього феномену Р. Фаулера, Дж. Ліча та М. Шорта фокусувалися на вивченні лексичних та 
синтаксичних особливостей мовлення розумово відсталих персонажів та гомодієгетичних нараторів для з’ясування осо-
бливостей стилів їхнього мислення як „способу осягнення та концептуалізації уявного світу” [7, c. 187]. Дж. Ліч та М. Шорт 
запропонували шкалу від природніх, неускладнених стилів мислення, до тих які „містять неортодоксальну концепцію уяв-
ного світу” [7, c. 189]. 

Визначення цього терміна набуває нового звучання у когнітивно-поетологічному підході: „стиль мислення стосується 
способів мовного відтворення конкретних концептуальних структур та когнітивних звичок, що характеризують індивіду-
альний світогляд” [9, c. 95]. 

Послідовний вибір синтаксичних структур, метафоричні висловлення, що вживаються у творі, створюють світогляд 
психічно девіантної людини, ідіосинкратичну ментальну репрезентацію певних ситуацій. Дислексія персонажа Марка 
(“The Information”), нездатність до прочитання слів есплікується графонами: “So they somehow got through good (qood, yood, 
goob), and did and again, and the again, and bad (dad, dab, bab), and toiled their way (boy was all right, for some reason) past 
went and eventually into, and staggered towards the penultimate the. Marco stared at the the word for perhaps a minute and a half. 
At that point Richard got out from underneath him” [12, c. 195]. Семантика лексем got through, toiled their way past, staggered 
towards відображає труднощі у пересуванні, зусилля при прокладанні шляху до пункту призначення. Метафорична презен-
тація проблеми представлена концептуальними моделями: reading is a difficult journey (“toiled their way past”, “staggered 
towards”); reading is conquest (“They were now staring at the fortress of word number two”) [12, c. 195]. 

Амнезія протагоніста Мері Лем з роману “Other People” виливається у специфічний стиль мислення, що відображає 
обмежене володіння сучасними концептами, проявляється брак розуміння причинно-наслідкових зв’язків, тенденція до 
персоніфікації неживих об’єктів. 

Свідомість персонажа на початку твору є, образно кажучи, „чистим аркушем” (tabula rasa), всі об’єкти навколишнього 
світу є новим досвідом для Мері: “…she looked for clues inside her head. What was in there? Her mind went on for ever but 
contained nothing, like a dead sky” [11, c. 14]; “The door was a puzzle she speedily solved” [11, c. 15]; “The streets were full of 
display, of symbols whose meaning was coolly denied to her” [11, c. 16].

Для стилю мислення Мері Лем характерними є такі ознаки:
– явище недостатньої лексикалізації має місце при спробі персонажа звернутися до об’єктів навколишнього світу. Авто-

ром використано стилістичний прийом – перифраз. При нарації від третьої особи, фокалізатором є Мері Лем. Відсутність 
засобів номінації буденних речей та явищ у лексиконі персонажа зумовлює дескриптивний спосіб звертання до них та свід-
чить про відхилення від норми. До прикладу, взуття – “the devices on her feet” [11, c. 15], рот – “а hole in her head” [11, c. 28], 
автомобілі – “the trolleys, numberless and variegated, queueing and charging along the wide central lanes in vaporous, indocile 
packs” [11, c. 15], гроза – “the trolleys of the sky warped downwards towards the earth” [11, c. 17], птахи – “small but influential 
creatures were screaming at her from above” [11, c. 21], річка – “the turbid tract” [11, c. 32], музика – “the wall of sound came 
and went at you very cleverly, with deceptively brief intervals, never giving you time to rearrange your thoughts” [11, c. 36], телеба-
чення – “a window with everything happening on the other side” [11, c. 51]. В таких означеннях прослідковуємо концептуальні 
метафори: the thunder is (the rumbling) of trolleys of the sky, music is the wall of sound, television is a window; чи 
акцентуацію кількох найважливіших з точки зору персонажа персонажа атрибутів; 

– алогічність висновків, ідіосинкратична категоризація: “There were six kinds of people outside. … People of the fourth kind 
were men who couldn’t get their hair right, some using hardly any at all, others smothering themselves with the stuff, and still others 
who actually wore theirs upside down – the matted face climbing towards a great globed chin of naked scalp. They seemed to think 
that this was all right” [11, c. 16];

– експліцитність когнітивних процесів персонажа: “A man who combined the attributes of being very small and very big 
peered out” [11, c. 32]. Прийом переліку використаний для профілізації у фрагменті: “So on top of all this and one way or 
another, Mary learned a little about glass, desire, voodoo, peace, lotteries, libraries, labyrinths, revenge, fruit, kings, laughter, 
despair, drums, difference, castles, change, trials, America, childhood, cement, gas, whales, whirlwinds, rubber, oblivion, uncles, 
control, autumn, music, time” [11, c. 57];

– нездатність встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями: “Other streets were owned, collectively and with 
civic pride, by their buildings, the houses: these were in the interests of quiet, and their air was still” [11, c. 28];

– персоніфікація психічних та фізичних явищ, внаслідок відсутності фрейму для взаємодії з ними, може бути відтворена 
шляхом спільної формули “x” is a live being: memory is a live being: “She assumed that that was what memory was doing to her” 
[11, c.21]; overcoat is а live being: “(Mary had an overcoat, one of Sharon’s. It had an orange check and was permanently damp. 
It lived in her wardrobe. Mary didn’t like it, and it didn’t like Mary much either)” [11, c.133]; money is a human being: “Money had 
recently done something unforgiveable: no one seemed to be able to forgive money for what it had done” [11, c. 57]; 

– ідіосинкратичні когнітивні метафори, свідчать про те, персонаж Мері Лем є швидше об’єктом впливу зовнішніх сил, а 
не суб’єктом прийняття рішень. life is sea: “She thought: I mustn’t go out too deep in life. I must stay in the shallows. I must keep 
to the surface. It’s too easy to go under, and too hard to get up again” [11, c.70]; memory is a thing (при експлікації концепту-
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альної метафори застосовано прийом дефігуралізації, що передбачає реалізацію прямого значення компонентів словоспо-
лучення “to lose memory”): “She wondered what happened when you lost it, your memory. Where did it go, and was it lost for good 
or were you meant to be able to find it again?” [11, c. 21]. 

Психічні наслідки травми мозку, яка спричиняє зміну особистості та сприяє уподібненню персонажа до тварини, є 
предметом аналізу в процесі реконструкції стилю мислення персонажа Ксана Мео з роману М. Аміса“Yellow Dog”. a man 
is an animal є ключовою когнітивною метафорою, що визначає особистісні зміни персонажа Ксана Мео. Відтак, виокрем-
люємо такі атрибути на підтвердження цього судження: 

– демаркація власної території: “Elsewhere he left traces of himself around the house, like messages sent from one animal to 
another. A sock, a vest, a pair of underpants, on the stairs, in the sitting-room – but also his wastes, his emanations. … there were 
flannels, scraps of tissue paper, wadded with mucus and earwax, and little middens of nail-clippings, leavings, peelings” [13, c. 92]; 

– звуження відчуттів до імпульсів: “My room, Xan thought... Outside is cold, but my room is warm, but my fridge is cold...” 
[13, c. 93]; “He was the slow-eyed crocodile who has watched and waited, who has watched and waited long enough” [13, c. 242]. 

– посттравматичний сатиріазис, неперебірливість щодо партнерів: “Post-Traumatic Satyriasis. It had to do with the 
hypothalamus and the release of testosterone. Tilda said there was a drug you could give him (or put in his coffee): cyproterone 
acetate. The trademark was Androcur” [13, c. 133];

– прагнення помсти через свій фізичний стан: “But now he was a cripple: a cripple who was spoiling for war” [13, c. 97]. 
– відчуття вразливості, страх зовнішнього світу: “Outside was for healthy people, and he didn’t go there. Even his visits to 

the mailbox at the end of the front garden (a distance of fifteen feet) took him to the brink of a chaotic immensity. It made his face 
flicker. Outside was the thing which is called world” [13, c. 96]; 

Агресія, схильність до насильства, втілюється повтором лексеми “hurt”(квантитативна профілізація): “Whoever hurt me, 
he thought (all day long), I will hurt. Hurt more, hurt harder. Whoever hurt me, I will hurt, I will hurt” [13, c. 40]; “He could feel the 
violence hormones still squirrelling around in him: voluptuous killers of pain and reality” [13, c. 228]. 

Відтак, доцільною є модифікація концептуальної метафори: a man is an animal → a man is a wounded animal. 
Внаслідок травми персонаж стає соціофобом і може становити загрозу оточенню, своїм дітям зокрема. Психічна па-

тологія персонажа втілюється у когнітивних метафорах murder is protection; rape is protection: “But it was when he was 
alone in the flat at night that he really did his work with the little girls. I can’t protect them. They’re mine, and I can’t protect them. 
So why not rend them? Why not rape them? You can live as an animal lives, and he thought, he knew, now, why an animal would eat 
its young. To protect them – to put them back inside” [13, c. 216–217]. 

Додатковим засобом втілення стану ментальної неадекватності персонажа є концептуальна метафора a man is a falty 
machine: “a large vehicle, stationary but locked in a high gear, and the stick would be flailing and juddering in its attempt not to 
stall” [13, c. 137]. 

Таким чином, посттравматичний стан Ксана Мео, зображений автором шляхом уподібнення поведінки персонажа ін-
стинктам тварини. Концептуальні метафори: a man is a wounded animal, a man is a faulty machine є ключовими для 
розуміння стилю мислення персонажа. 

Різноманітні абсурдні фобії є притаманні головним персонажам роману “Dead Babies” М. Аміса. До прикладу, страх 
втратити зуби визначає поведінку персонажа Жиля Колдстріма. Появі фобії передує трагічний випадок в юності: сільські 
хлопці вибивають Жилю зуби за його одностатевий зв›язок із сином садівника [10, c. 123]. Втіленням фобії Жиля є зуби 
його матері, а також сама матір, що страждає від маніакально-депресивного психозу. При експлікації схеми автору вдаєть-
ся профілізувати цю рису за допомогою ретельної деталізації стану зубів матері, з використанням медичної термінології 
(“eye-tooth”, “frontals”, “molar”, “incisors”, “E1”, “masticator”), а також метафоричних порівнянь: “Gile’s mother’s mouth 
comprised, from left to right, a taping upper eye-tooth which eroded a millimeter a year into the black pool of her gum socket, two 
long wedge shaped frontals which overlapped like tightly-crossed fingers, a retreating bead of crushed molars, a lower incisors 
yellow as sunshine off dusty glass, an E1 that resembled a squat, burntout matchstick, and a lonely lopsided masticator which jutted 
out between her lips even when thеy were closed” [10, c. 121]. При цьому має місце стилістичний прийом персоніфікації, що 
втілюється у когнітивній метафорі mother’s teeth are live beings: “They came on him interminably, the bits and pieces behind 
some recrimination or entreaty or kiss. At night they creaked down the long corridor to his room and ushered through the door as 
expectant as saddening dreams” [10, c. 121]. 

Протягом всього роману психоемоційна реакція персонажа на слово “teeth” зумовлює раптовий обрив висловлювання, 
апосіопезис [10, c. 46, 61, 211]: “The sudden ringing gives me such a fright sometimes. I thought I might fall over one of these days 
and knock out …” [10, c. 46]; “Once again Giles glazed over. “She’s got … it’s just her…” Giles was going to say “false teeth”. [10, 
c. 61]. Страх втратити зуби зумовлює специфічну звичку: “He was off solids at the moment” [10, c. 123], залежність – Жиль 
харчується лише алкогольними напоями [10, c. 18, 63, 135, 162–163]. При найменшому натяку чи погрозі завдати шкоди 
зубам Жиль щедро платить [10, c. 41,159], відкуповуючись у такий спосіб від небезпеки втратити свої крихкі вставні зуби: 
“Andy, he said. If you do decide to hit me, don’t hit me in the face, please. All right? Anywhere, but not in the face. I’ll pay you not 
to…” [10, c. 159]. Погрози вибити зуби закінчуються психосоматичною реакцією, панічний страх супроводжується рвотою 
[10, c. 113], втратою свідомості [10, c. 163–164] і врешті стає причиною самогубства [10, c. 214]. 

Таким чином, можна стверджувати, що для створення стилю мислення психічно девіантного персонажа постмодер-
ністського роману М. Аміса застосовується конвергенція лінгвостилістичних прийомів та наративних тактик, які сукупно 
створюють враження особливого світогляду притаманного персонажу-маргіналу. Запропоновані концептуальні метафори 
втілюють особливості ментальних процесів таких персонажів.

Перспективою подальшого дослідження текстової реалізації свідомості персонажа є поєднання квалітативного аналі-
зу з квантитативними методиками корпусної стилістики для верифікації результатів дослідження. 
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ПИТАЛЬНІ І ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ ЯК ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ  
В СУЧАСНІЙ ЖІНОЧІЙ ПОДОРОЖНІЙ ПРОЗІ

У статті досліджено засоби синтаксичної експресивностї мови сучасної української жіночої подорожньої прози. Виявлено, 
що серед найвживаніших засобів експресивного синтаксису в означених творах є питальні і окличні речення. З’ясовані основні 
функції експресивних синтаксичних конструкцій, зокрема їх прагматична складова. Окрему увагу приділено автодіалогу, у якому 
питальні речення передають увагу до власного психологічного стану і змін у ньому, спричинених подорожами. З’ясовано, що суто 
риторичні питання в текстах тревелогів також пов’язані з досвідом світопізнання і певними формами рецепції такого досвіду. 
Виявлено, що окличні речення у зв’язку з тематикою тревелогів передають настрій мандрівників, викликаний новими враженнями 
і відчуттями.

Ключові слова: ескпресивність, питальне речення, окличне речення, автодіалог, риторичне питання, досвід.
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INTERROGATIVE AND EXCLAMATIVE SENTENCES AS MEANS OF EXPRESSIVE SYNTAX  
IN MODERN WOMEN’S TRAVEL PROSE

The article is devoted to the means of syntactic expressiveness of the language of modern Ukrainian women’s travel prose. It has been 
found out that the most used means of expressive syntax in the mentioned works are interrogative and exclamative sentences. The basic 
functions of expressive syntactic structures, and their pragmatic component in particular, have been studied. The questions that dialogize 
the narration have been noted, they are directed to the reader and are designed to increase the reader’s attention.

Particular attention has been paid to the auto-dialogue, in which the interrogative sentences convey attention to the traveler’s own 
psychological state and changes in it caused by travel. It has been found out that purely rhetorical questions in the texts of travel essays are 
also related to the experience of world perception and certain forms of reception of such experience.

It has been revealed that the exclamative sentences in connection with the theme of travel essays convey the mood of travelers caused 
by new impressions and sensations. According to our observations, the most saturated with exclamation sentences is the travelogue “Letters 
from the Equator” by Anna Yaremenko. It can be explained by both the extremity of the African experience, and the peculiarities of the 
author’s disposition.

A special feature of Lesya Voronina’s idiostyle is the enhancement of the exclamation with the help of several exclamation marks. Also, 
a common practice is to emphasize a word using graphic highlighting in capital letters. It is also typical of Lesya Voronina and is sometimes 
combined with syntactic destruction due to the introduction of exclamation marks into the sentence.

All means of syntactic expression: exclamative sentences, parcellation, gradation of adverbs, rhetorical question-vocative – serve a 
single goal – to express extremity, and exclusivity of the moment. This is the most common phenomenon for travelogues.

Key words: expressiveness, interrogative sentence, exclamative sentence, auto-dialogue, rhetorical question, experience.

Подорожні нариси набувають все більшої популярності серед сучасних жанрів, оскільки стримко зростає кількість 
подорожей, які здійснюються представниками усіх прошарків населення без огляду на статеву приналежність, вік та со-
ціальний статус. 

Мова подорожніх нарисів, або тревелогів, має цілу низку характеристик, однією з яких є експресивність, зокрема син-
таксична експресивність. 

Мета нашої роботи полягає у виокремленні найтиповіших експресивних синтаксичних засобів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Жанр мандрівної прози, зокрема жіночої, неодноразово ставав об’єктом до-

слідження науковців. Окремі студії присвячені культурологічним аспектам фемінної прози [4; 5; 7]. Тексти означеного жан-
ру досліджувалися також з точки зору прагматики у працях Р. Козак [9]. Експресивні мовні засоби досліджувались Н. Бойко 
[1], Т. Вавринюк [2], Р. Козак [8], Н. Кондратенко [10], З. Коржак [11], та інші. Зокрема, були досліджені семантичний, 
лексикографічний і функціональний аспекти української експресивної лексики [1]. Окремі студії присвячені вивченню екс-
пресивних синтаксичних конструкцій у художньому мовленні [5; 7; 8]. Експресивний синтаксис розглядався через призму 
модерністського і посмодерністського художнього дискурсу [10]. Тим не менш, питання щодо ролі та функцій експресив-
них засобів у сучасній українській жіночій подорожній прозі, зокрема їх вияву на синтаксичному рівні, доси залишається 
відкритим. Цей факт обумовлює актуальність нашого дослідження. 

Активно вживаним засобом експресивного синтаксису в усіх без винятку текстах мандрівної прози є питальні речення. 
Передусім відзначимо ті питання, які діалогізують оповідь, вони спрямовані на читача і покликані активізувати його увагу: 
«Чим є Бразилія для нас, українців 21-го століття? Країною, де мріяв побувати Остап Бендер? Де пляжі в мегаполісах – це 
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не ландшафтна прикраса, а повсякдення, спосіб життя? Де карнавал є чи не головною подією року? Країною з покладами 
дорогоцінних камінчиків – рубінів, сапфірів, ізмарагдів, аквамаринів? Де футбол – це релігія? Де фавели – міські нетрі зі 
своєю субкультурою? Де джунглі з анакондами й піраньями? Де “много дікіх обізьян”? Чим насправді є Бразилія для нас?» 
[3, с. 5–6]. Ці риторичні питання покликані активізувати зміст концепту БРАЗИЛІЯ, наявного у свідомості читача. Відбу-
вається звертання до вже наявних знань. Також подібний діалог із читачем можливий тоді, коли авторка підводить до того 
типу інформації, який їй здається несподіваним або маловідомим: «Замок зводили протягом кількох сторіч – розширювали, 
добудовували, змінювали архітектуру ззовні і зсередини, але одна кімната в ньому лишалася від початку недоторканною. 
Чия? Короля? Королеви? їхніх нащадків? Помиляєтесь! Часом усі ці високоповажні особи спали разом, в одному ліжку, ще 
й зі служницями в ногах! Причому в сидячому положенні, аби випадково не задихнутися уві сні, про що свідчать коротенькі 
ліжка-фотелі. Окреме помешкання і ліжко тут має лише… Домовик» [13, с. 13]. Як бачимо, у будові такого фрагмента 
тексту відбувається нанизування питань-версій, складником організації є також розповідне речення-відповідь: «Відійшов-
ши від берега, ця громадина безсоромно перетворюється на гніздо суцільних розваг. Як ви гадаєте, яка з них найбільш по-
пулярна? Пити пиво? Грати в рулетку? Слухати джаз? Ні, на першому місці – танці. Адже фіни – від малого до старого 
– затяті танцюристи» [13, с. 26].

Крім діалогу з читачем, можливий автодіалог, у якому питальні речення передають увагу до власного психологічно-
го стану і змін у ньому, спричинених подорожами. Так, на початку італійських вражень Лесі Олендій маємо фрагмент: 
«Розпочався другий тиждень перебування-звикання до життя у чужій країні. Країні, що має стати моїм другим домом. 
Звикання? Та ні, звикання ще немає» [12, с. 8]. Наприкінці книжки теж відбувається діалог із собою, але зміст його вже від-
різняється: «Сама-самісінька удома. У чужій країні. Чи чужій? Такого відчуття у мене більше немає. З’явилося відчуття 
двох домівок: одна в Україні, інша – в Італії» [12, с. 154–155]. Питальні речення допомагають осмислити фрагмент власної 
картини світу. Питання також є формою вираження інтриги, якщо майбутні події уявляються не надто чітко: «Є ще дещо, 
від чого захоплює подих. Скажімо, увечері ти збираєш валізу і спиш у своєму ліжку. Так, як це було вчора, і позавчора, і мі-
сяць тому. А от сьогодні, засинаючи, думаєш: яким буде твоє завтрашнє помешкання? Тобто який дах буде над головою? 
Яке повітря довкола? Що побачиш з вікна? Цього не можна передбачити» [13, с. 5]. Емоційна ситуація «чекання несподі-
ванки» втілена саме за допомогою частковопитальних речень.

Питання, які людина ставить сама собі, слугують також осмисленню подорожніх вражень, побаченого / зустрінутого в 
дорозі: «На одному з віражів помічаю самотню жіночу фігурку в чорному. Жінка сидить посеред пустелі в позі лотоса. 
Цікаво, що вона тут робить? Медитує? Думає про вічне? Втекла від чоловіка та дітей і перепочиває в дорозі?» [13, с. 64]. 
Ці питання мають змішаний характер: їх можна сприймати і як діалог із собою, і з читачем, і як риторичні питання. Те саме 
стосується філософських питань: «І взагалі, навіщо люди їдуть світ за очі?» [3, с. 5]. Кожен може запропонувати свою від-
повідь на таке питання, що посилює діалогічність і проблемність тексту.

Суто риторичні питання в текстах тревелогів також пов’язані з досвідом світопізнання і певними формами рецепції 
такого досвіду. Риторичні питання стосуються особливостей звичаїв і культури народів: «Хіба були б італійці італійцями 
без сирів, пасти, піци?!» [12, с. 85]; «Як же ж українцям – та без писанки?» [6, с. 146] (ідеться про пам’ятний знак у формі 
писанки в Бразилії). Такі питання експресивно стверджують важливість певних культурних реалій. Риторичні питання 
викликає знайомство з психологією народів, особливо в тих випадках, коли ця психологія, на думку авторки, суттєво від-
різняється від звичної з повсякденного досвіду: «Агов, де ж ви, канадські жлоби?» [3, с. 73]; «Тобто ідея про те, що homo 
sapiens – цар природи, здається, в Канаді не така популярна, як у нас. Може, тому у них збереглися більшість лісів, річок 
та озер?» [3, с. 73]. Також риторичні питання слугують осмисленню історичної долі народів: «Відверто кажучи, при пер-
шому знайомстві з цією крихітною, вирізьбленою з каменю і дерева, країною, насиченою яскравими барвами, зі стерильно 
чистими вуличками, спадає на думку одне питання: яким чином вони, фіни, яких небагато, могли уберегти свою майже 
іграшкову, порівняно з іншими, територію від “привиду комунізму”, котрий був так близько – на відстані однієї затоки? 
Який чарівник застеріг і врятував їх від стрибка до спільного котловану?» [13, с. 12].

Нарешті, однією з форм світопізнання в подорожах є знайомство з загадковими явищами, пояснень яким ще немає. Такі 
явища теж фіксуться за допомогою питальних речень: «Навіщо був потрібен цей зловісний багатокімнатний триповерхо-
вий підземний лабіринт? Які дійства відбувалися в ньому – в холоді і темряві? Скільки віків люди вгризалися в цю брилу? 
Від яких лих хотіли порятуватися під землею? Яким чином зроблено те суто чоловіче відлуння? Мальта – острів суцільних 
запитань. На сотню з них припадає лише одна відповідь. А то й взагалі – жодної» [13, с. 183–184]. Питання є органічним 
складником пошуку нового знання, однак традиційний комплекс «питання – відповідь», як ми бачили у випадку діалогічної 
будови оповіді, тут неможливий.

Риторичні звертання, за нашими спостереженнями, не надто поширені в текстах сучасних українських жіночих треве-
логів. Об’єктами таких рідкісних звертань є країни: «Агов, Єгипет, ми летимо до тебе!» [3, с. 35]; «Америко, Америко… 
Вона – як величезне полотно з пазлів» [13, с. 123].

Зате дуже поширеними синтаксичними засобами експресії є окличні речення. У зв’язку з тематикою тревелогів вони 
передають настрій мандрівників, викликаний новими враженнями і відчуттями: «Казка почалася!» [3, с. 35]; «Під товстим 
шаром пухнастих залитих сонцем хмар уже потрохи витиналася Африка. Моя Африка!» [14, с. 8]; «І ось воно – чудове 
кольорове яйце стримить над землею, і до нього линуть і линуть туристи з усього світу. Бо другого такого немає ніде!» [3, 
с. 88]; «А парк! Усім паркам парк! Місто фонтанів і скульптур, рідкісних чагарників, магнолій і камелій» [12, с. 169]; «Якщо 
стаєш спиною до Храму і дивишся на сад трішки справа, то помічаєш один дивний стовбур – звивини його старезної кори 
нагадують схилене донизу жіноче лице, обернуте у профіль. Побачивши це, я ледь не зарепетувала на весь голос – ось 
яке відкриття зробила!» [13, с. 153]. Окличне речення є стислим способом поділитися пережитими емоціями. Поєднання 
окличності з парцеляцією ще більше підвищує емоційний градус тексту, передає екстремальні переживання: «Ми зібрались 
миттю і з великим натхненням. Ще б пак! Сніданок на ворожій території! Під дулами автоматів! І косими поглядами 
мешканців у військових формах! А можливо, доведеться відстрілюватись і «втікати городами»!.. Що може бути кращим 
за таку пригоду?!» [13, с. 157].
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За нашими спостереженнями, найбільш насичений окличними реченнями тревелог – «Листи з екватора» Анни Яремен-
ко, що пояснюється і екстремальністю африканського досвіду, і особливостями темпераменту авторки. Розгляньмо: «На 
зміну глиняним кубикам, солом’яним стріхам і напіврозваленим цегляним спорудам ніби із землі повиростали лікарні, дво-
поверхові будинки і (не повірите!) навіть торговий центр!» [14, с. 67]. У процитованому уривку привертає увагу те, що він 
є нібито простим описом, але в кінці містить знак оклику, що вказує на незвичність картини для мандрівниць. Вставлена 
конструкція теж маркована як оклична. Отже, за допомогою додаткових засобів в окличних реченнях регулюється ступінь 
вияву емоційного змісту. Зустрічаються навіть суто вигукові окличні речення: «Розпочнемо з африканських “джентль-
менів”, кращий з яких із глибоким співчуттям проводжатиме поглядом вагітну жінку, що несе на голові (причому не 
тримаючи руками!) десятилітрову каністру води, йдучи поволі, адже за спиною в неї прив’язане немовля! О-о-о!..» [14, с. 
14]. А особливістю ідіостилю Лесі Ворониної є посилення окличності за допомогою кількох знаків оклику: «Завтра вранці 
вилітаємо до Шарм-ель-Шейху! Це в Єгипті. На березі Червоного моря. Там корали й жовті, сині, малинові риби! Там – 
літо!!!» [3, с. 33]; «Ці архітектурні потвори не можуть називатися ЛЬВІВСЬКИМИ!!!» [3, с. 13]. В останньому випадку 
ми бачимо прийом акцентування слова за допомогою графічного виділення великими літерами. Він також типовий для 
Лесі Ворониної й інколи поєднується з синтаксичною деструкцією за рахунок введення в середину речення знаків оклику: 
«…фінської, російської і турецької лазень, де НІКОЛИ! немає черг» [3, с. 48]. Прагматичний зміст виділення з окличністю 
полягає в передачі емоцій і незвичності враження.

У передачі особливих моментів подорожей поєднуються різноманітні засоби експресії, в тому числі синтаксичної, утво-
рюючи комплексну єдність. Розгляньмо, наприклад: «В голові крутиться лише одна шалена думка: “Я в Малайзії!” Вночі. 
На іншому кінці світу. В іншому часовому просторі. Майже – на Місяці. Мамо, де ти?!» [13, с. 74]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Усі засоби синтаксичної експресії: окличне речення, питальне ре-
чення, парцеляція, градація обставин, риторичне запитання-звертання – слугують єдиній меті – передачі екстремальності, 
винятковості моменту. Це і є найтиповішим явищем для тревелогів. 

Загалом, як ми бачимо, синтаксична організація текстів і їх фрагментів відіграє дуже важливу роль у передачі мандрів-
них відчуттів.

З розвитком глобалізаційних процесів подорожі стають дедалі більш звичною справою для українців, тому зростає і 
зростатиме надалі кількість тревелогів. Лінгвістичний аналіз текстів такого типу даватиме змогу осмислити і мовні образи 
країн та народів, і мовну особистість українця / українки, який /яка їх пізнає, що й становить перспективу подальших студій 
у цьому напрямі.
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ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕСКРИПТОРІВ ОДЯГУ  
В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Стаття присвячена дослідженню особливостей дескрипторів одягу представниць королівської сім’ї – Єлизавети ІІ, Кейт 
Міддлтон та Меган Маркл у медіа текстах та тематичних публіцистичних джерелах (друкованих ЗМІ та Інтернет-ресурсах). 
Автори досліджують склад лексики моди загалом та одягу зокрема, досліджують когнітивні механізми номінації лексичних оди-
ниць на позначення одягу, окреслюють специфіку експресивної лексики як відмінної характеристики публіцистичного стилю. В 
статті уточнюється поняття «дескриптор», аналізуються типи дескрипторів одягу та вивчаються тенденції їх використання 
в сучасних англомовних ЗМІ. На підставі вивчення стратегій і тактик репрезентації особи через дескрипції одягу зроблено висно-
вок про прагматичну значущість останніх у створенні позитивного чи негативного образу особи.
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GENERAL PECULIARITIES OF CLOTHES DESCRIPTORS FUNCTIONING  
IN ENGLISH PUBLICISTIC DISCOURSE

The article studies the peculiarities of the clothes descriptors in media texts and thematic publicistic writings (printed media and Inter-
net resources) dedicated to the Royal Family. The authors analyze the vocabulary of fashion in general and clothes in particular, consider 
the cognitive mechanisms of nominating lexical units related to clothes, outline the distinguishing features of expressive vocabulary as a 
distinctive characteristic of journalistic style. Morphological, internal and occasional derivation, word combinations (up to ten constituents 
in a word-combination) and borrowings are the nomination devices represented in the fashion vocabulary.

In the nomination of lexical units related to clothes, a variety of cognitive mechanisms, in particular axiological rethinking, analogy, 
opposition, signposting, copying by linguistic means of extra-verbal reality, assimilation, compression and explicitation are considered to 
be essential. The concept of “descriptor” is clarified, the types of garments descriptors are analyzed and the trends in their use in modern 
English-language media are studied. Based on the study of strategies and tactics of representation of a person through the descriptions of 
clothes they wear, it was concluded that the pragmatic significance of the latter is essential in creating a positive or negative person’s image.

Key words: semantic component, nomination of lexical units, expressive vocabulary, connotative component, descriptions of clothes, 
descriptor, nomination of lexical units.

Сьогодні умови інформаційно-технологічної глобалізації суспільства проявляються і у формуванні світового споживчо-
го ринку моди. Це пояснюємо економічними змінами в країнах, активізацією міжнародних зв’язків, розширенням імпорту 
та експорту, розвитком міжнародного туризму, доступністю великої кількості інформації, що стосується в тому числі й 
культури виготовлення та використання одиниць моди. У всіх видах відносин та взаємодій найбільш простим і зручним 
механізмом ідентифікації особистості є стиль одягу, зовнішній вигляд і манери. В цій ситуації одиниці одягу все більше 
втрачають техніко-функціональне призначення, набуваючи натомість символьно-демонстративних ознак [6]. 

При вивченні лінгвальних позначень одягу зусилля мовознавців були спрямовані на дослідження мовних одиниць для 
назви конкретних предметів вбрання, які вивчалися з позицій номінації та словотвору (Т. В. Винниченко, О. В. Жигалова,  
Г. М. Коваленко, Г. В. Хмара). Окремі компоненти дескрипції одягу вивчалися як засоби дискурсивної гри мовця й портрет-
ного опису персонажа в різних жанрах художнього дискурсу (Т. В. Насалевич, Г. В. Старікова). Емоційно-оцінний аспект 
публіцистичного стилю досліджували М. М. Пилинський, Н. О. Бойченко, Л. В. Мельник, Г. Б. Мінчак, Н. І. Кочукова та інші. 
Конотація досліджувалася з лексикологічного (М. А. Жовтобрюх, Л. П. Жаркова, Г. М. Сагач, В. Л. Іващенко), із стилістич-
ного (В. А. Чабаненко, В. С. Ільїн, Л. О. Пустовіт), соціолінгвістичного (В. М. Русанівський, В. А. Чабаненко, О. Г. Тодор), 
національно-культурологічного (Л. В. Мельник) поглядів. Проте, дослідження особливостей номінації лексичних одиниць 
на позначення одиниць моди та функціонування дескриптів одягу як засобу комунікативного впливу та їх емоційно-оцінних 
аспектів в англомовному публіцистичному дискурсі залишається відкритим, що і зумовлює актуальність проблеми.

Загалом, до складу лексики моди (fashion) входять одиниці на позначення предметів одягу, взуття, головних уборів, 
аксесуарів, зачісок, модних колекцій та назв брендів, тезаурус фешн-індустрії та легкої промисловості. В якості описової 
лексики у контексті концепту моди найчастіше використовуються слова з оцінними та часовими значеннями, а також широ-
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кий спектр колоронімів. Мода на початку ХХІ століття стосується не лише одягу та різноманітних аксесуарів, а й гаджетів, 
які в сукупності створюють стиль та імідж.

Лексика моди кінця ХХ – початку ХХІ століття містить лексичні одиниці, семантика яких відображає соціокультурні 
зміни, пов’язані із культурними, економічними, політичними та навіть науковими змінами, що відбувалися протягом цього 
періоду. Як наслідок, в англомовній комунікативній сфері відбувається поступове витіснення лексичних одиниць фран-
цузького (та будь-якого іншого) походження, проте виникають нові, власне англійські одиниці [2]. 

Концепт fashion в англійській мові представлений такими синонімічними семантичними компонентами як style, dress 
та clothes, а також лексемами look, trend, vogue, pattern, way of life, design, appearance тощо, які вербалізують його окремі 
когнітивні компоненти. Одяг виступає індикатором приналежності людини до певної спільноти (професійної чи соціаль-
ної), а також виражає культурні, естетичні, релігійні, політичні та філософські уподобання. Одяг, як невербальна форма 
соціальної символічної комунікації, є зручною мовою як асимілювання, так і дистанціювання. Тому велика кількість чо-
ловічої на вигляд одежі та аксесуарів фемінізується, набуває більш витончених форм, а жіночий одяг, навпаки, стає більш 
брутальним, переходить у форму унісекс.

У номінації лексичних одиниць на позначення моди загалом та одягу зокрема використовуються такі когнітивні меха-
нізми, як аналогія, опозиція, асиміляція, аксіологічне переосмислення, деталізація та компресія та інші.

Проаналізувавши електронні ресурси англомовної публіцистики, можна констатувати, що у сучасній англійській лекси-
ці моди та одягу діють такі засоби номінації:

• деривація: лінійна (морфологічна та зовнішня), нелінійна (внутрішня)та оказіональна, де найпродуктивнішим ліній-
ним засобом словотвору є суфіксація (-er, -ing) на позначення назв одиниць одягу зі значенням “інструмент дії” та “засіб 
дії” (loafers, skater, slippers, suspenders, influencer, colouring, coolhunting, fitting, leggings, branding, beading тощо); номіна-
цію представників професій фешн-індустрії та представників модних течій (furrier, ink matcher, hipster,designer, zoot-suiter, 
snappy-dresser тощо).

Префіксація в англійській лексиці моди широко представлена засобами префіксів over-, under-, ultra-, hyper-, anti-, mini-, 
maxi-, midi-: oversized coat, overall, underwear, ultramodern, hypersoftness, hypercolour, anti-fashion, minidress, microskirt тощо;

• утворення словосполучень за участю двох твірних основ в лексиці моди (словоскладання), де найбільш сполучувани-
ми є слова style, dress, shoes, hair, skirt, coat, look, pants, suit: skinny pants, pettycoat, discotheque dress, Chanel suit, halter top 
тощо, а також деривація іменників із другим елементом wear: clubwear, swimwear;

• запозичення: anorak, sarong, tunic, kimono, bolero, stiletto.
Лексика публіцистики щодо модного одягу не завжди несе інформативний характер і часто є подібною до реклами 

певної одиниці одягу, промоції: “The rest of Kate’s outfit was definitely the same as she wore with the Packham dress for the 
only evening event the royals attended in New Zealand”; “The see-through knitted lace dress by Charlotte Todd was originally 
estimated to fetch £8,000-10,000 when it goes under the hammer but is expected to fetch more because of wide international interest 
[8]. У двох зазначених уривках простежується інформативний характер новин, проте, у двох наступних чітко відчуваються 
елементи рекламного посилу, заклику до дії: “… Meghan … wore a flowing blue dress with frilled sleeves… This silk chiffon 
dress is believed to cost £3,222… However, if the price tag of this designer piece is a little out of the budget, then replicate this 
regal look one of our picks below, with prices starting at an affordable £33” [16]; “… the wife of Prince William shocked royal 
fans everywhere when she stepped out in a bright green jumper dress from high end brand Eponine. The dress is available to buy 
online in a punchy, bubblegum pink, priced at a cool £2,100. However, if you want to be a dream in green like Kate but don’t have 
a spare 2K, you’ve come to the right place. High street store Zara has a very similar jumper dress, in the same bright tone, for just 
£29.99. Not bad, right?” [9].

В даних випадках є очевидним, що автор навмисно або ненавмисно рекламує одяг, застосовуючи назви суконь “Packham” 
та “Eponine”, дизайнера Шарлот Тод та бренд Zara.

Дескрипцію одягу визначаємо як фрагмент дискурсу, який містить лінгвальне позначення одягу (номінативна одиниця) 
і його формально-стилістичні, естетико-оцінні властивості (дескриптор). Семантичні, структурні й прагматичні характерис-
тики дескрипцій одягу залежать від жанрової специфіки й диференційних ознак того дискурсу, в якому вони вживаються [3].

Мовленнєва експресія у газетно-журнальних жанрах сучасної преси не тільки пожвавлює виклад, а й створює ефект 
емоційного впливу на читача, допомагає висловити оцінку певному явищу, факту, дії, сприяє кращому розумінню читачем 
інформації. В дескрипції одягу адресант підкреслює не тільки його різноманітні властивості – колір (blue), стиль (pinstripe), 
виробника (designer), а й те враження, яке він створює на довколишніх. “Duchess Kate looks lovely in a lilac Emilia Wickstead 
dress at today’s mental health summit in London. She’s worn the soft purple look before, but today she paired in with a small top-
handed bag and nude heels; She’s a fashion icon at every event, but the Duchess of Cambridge is often out and about in easy-to-
wear outfits that prove sometimes all you need to look put together is a blazer and a comfy pair of wedges” [8]. 

Тобто дескрипція одягу в сучасній англомовній публіцистиці характеризується дискурсивною та прагматичною спря-
мованістю, яка зумовлена жанровою специфікою і диференційними ознаками публіцистичного дискурсу [3].

Як зазначає Навальна М., експресивна лексика має складнішу змістову структуру, ніж лексика нейтральна, бо вона ха-
рактеризується конотативною семантикою, що створюється за рахунок додаткового макрокомпонента семантичної струк-
тури, який вбирає в себе всю інформацію стилістичної, оцінної та емоційної функцій, а найхарактернішим стилем їх прояву 
залишається публіцистичний [5].

Головною причиною породження мовних знаків, які містять оцінку, на думку Москаленко М.М., є потреба суб’єкту в 
процесі комунікації виразити своє оцінне ставлення до позначеного. Для сучасної англомовної преси характерна мовности-
лістична специфіка, яка вирізняє її від художньої або наукової літератури, адже більшості вживаного вокабуляру притаман-
на соціально закріплена позитивна та негативна оцінність. Оцінний елемент мовних знаків входить складовою частиною в 
денотативний або ж конотативний аспект значення [4].

Емоції, які пробуджують публіцистичні тексти, є одним із найважливіших чинників переробки, усвідомлення та форму-
вання ставлення читача, його оцінки певної ситуації. У мові сучасних англомовних ЗМІ можна виділити кілька тематичних 
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груп, які мають лексичні конотації. До них належать ті, що пов’язані з відомими особистостями та їх поведінкою, стосують-
ся операцій з грішми, із суспільними процесами, дій політичних та державних діячів тощо.

Конотативні компоненти семантики вступають у різні комбінації, найчастіше емоційно-експресивні, емоційно-оцінні, екс-
пресивно-оцінні [1]. Й. Стернін зауважує, що емоційний, оцінний та експресивний компоненти часто переплітаються і взаємо-
діють у значенні слова, а стилістичний компонент, хоч і є частиною конотативного значення, є функціональним [1; 7, c. 32].

Конотативний компонент доцільно розглядати як додатковий елемент лексичного значення, як сукупність емоційно-
го, оцінного, експресивного та стилістично маркованого. Залежно від забарвлення, яке надається слову його додатковим 
суб’єктивним значенням, конотативна лексика поділяється на позитивно та негативно забарвлену та нейтральну. 

Вибір дескриптивної лексики на опис елементів одягу інтенційно або неінтенційно передає інформацію соціокультур-
ного (вікова категорія, соціальний статус, вид діяльності, національність) і особистісного (вподобання та симпатії) харак-
теру про людину, яка його носить, здійснює маніпулятивний вплив на сприйняття певної особи та сприяє формуванню 
позитивного, або ж негативного іміджу особи. Це особливо очевидно при вивченні у англомовних ЗМІ дескрипторів одягу, 
що носять представники королівської родини у Великій Британії, наприклад, Єлизавета ІІ, Кейт Міддлтон та Меган Маркл 
у ЗМІ: “The brand’s founder Laura Tenison said: “… Meghan’s style is effortlessly cool”; “As a global modern woman, she is not 
afraid to experiment with fashion and that could mean she will wear more contemporary, edgy maternity wear”; “… she wore a £45 
Marks & Spencer jumper earlier this year, Meghan has tended to have more expensive tastes than Kate, who was famously seen in 
a Topshop dress during her pregnancy”; “She’s going to wear lines that flatter her and maybe show off her bump” [10].

“The Queen has become known for her bright and bold hats which she is often pictured wearing while performing official 
engagements”;

“One of the Queen’s hats became a hot topic on social media when she officially opened Parliament last month”; “Using the 
hashtag #QueensSpeech, many users compared her floral blue hat to the EU flag”; “Fans of the Royal Family will not have failed to 
notice that the Queen’s wardrobe encompasses all the colours of the rainbow. She is reported to have once said: “If I wore beige, 
nobody would know who I am”; “Mr Harrold credits the monarch’s personal assistant Angela Kelly for the bold colours she often 
wears while on duty”; “It is said that the Queen wears bright colours to ensure members of the public stand the chance of seeing her 
through the crowds” [11].

Аристократи, за інформацією журналістів видання Business Insider, не бажають приймати Меган Маркл і відносяться до 
її персони більш, ніж прохолодно через національність, політичні погляди колишньої актриси і той факт, що вона публічно 
виступала проти Brexit. На думку експертів, хоча Меган Маркл не сходила з обкладинок журналів весь рік, проте справжнім 
прикладом для наслідування все ж залишилася герцогиня Кейт. Адже наряди, які герцогиня Кембріджська вибирала, на-
дихнули багатьох жінок у Великобританії. Меган Маркл виявилася другою після Кейт. Її модний вплив на споживачів про-
тягом року не був таким же стабільним, як у герцогині Кембриджської. Залежно від суб’єктивних вподобань репортерів та 
інтерв’юйованих, варіюють і репліки з позитивним чи негативним змістом дескриптивів: “She’s an outsider, she’s American, 
she’s an actress, maybe she’s not as popular, clearly not” [12].

“Before even marrying Prince William, Middleton became a fashion icon. Markle too has helped the brands she wears sell out 
within hours but the Duchess of Cambridge is still the royal family’s top style influencer”; “The High Street is Kate’s thing. I don’t 
think Meghan’s ever been a High Street girl,” said Ms Longmore. “The duchesses have very different styles as Middleton goes for 
more classic looks while Markle sports trendier pieces” [13].

Відстежується дана тенденція і у заголовках статей та відео репортажів: BBC’s John Humphrys in savage attack over 
“slob” fashion sense: “Meghan Markle was blasted for her fashion style by  BBC presenter…”; “Kate’s new wardrobe: Duchess 
stuns in BOLDER outfits” [14].

“The Today” presenter says: “Anyone who does not believe women and men are equal is a moron. Equal but different. I have 
four words to support that view. The first two are “French tuck”. That, I’m told, is the latest fashion trend – wearing your shirt with 
one half tucked in your waistband, and the other half hanging free… When men do it, it’s because we are basically slobs and we 
don’t even notice. When women do it (OK – some women), it’s because they want to appear fashionable. Apparently Meghan Markle 
does it, and you don’t get a greater endorsement of a fashion trend than that…The other two words are “ripped jeans”. And with 
that, I rest my case” [15].

“Ms Longmore predicted that, during her pregnancy, Meghan would stick to her favourite designers, such as Givenchy, who 
designed her wedding dress... Her clothes are very wearable. They might be expensive but they are pretty easy to emulate… She said 
Meghan’s trademark looks, including tailored jackets, oversized shirts and autumnal colours could all be picked up for a fraction 
of the price on the High Street and also translated well to maternity wear” [8].

Залежно від того, яка саме властивість одягу підкреслюється дескриптором, Кокоза Г.А. виокремлює три типи з них: 
дескриптори-колоративи, дескриптори-конструктиви, дескриптори-евалютиви [3].

Дескриптори з колірною номінацією можна поділити на прямі (blue, navy blue, beige, pink, red, khaki, yellow) та непрямі, 
тобто такі, що містять метафоричну асоціацію з назвами металів, речовин, флори (рослин та квітів), фауни, географічними 
локаціями: amethyst, gold, silver, emerald green, coffee, champagne, chocolate, lilac, lavender, orchid, olive, orange, rose, spring 
bud, pear, coral, salmon, donkey, flamingo, camel, ivory, jungle-green, pampas, desert sand, burgundy, Byzantium тощо. Дані 
дескриптори зазвичай набувають певне символічне значення, викликане подібністю чи суміжністю певного об’єкта або ж 
явища оточуючого світу з кольором, внаслідок чого при їх використанні для опису елементів одягу виражається ставлення 
адресанта до особи, про яку йдеться мова, тобто в тексті вони здійснюють прагматичну функцію маніфестації: “That would 
not be royal blue, would it Kate? … Her blue brocade coat and off-white dress was teamed with navy heels, a yellow topaz cocktail 
ring and white hat” (Daily Mail, 15 Aug. 2009) [3]; “Duchess of Sussex stuns in a blue Carolina Herrera gown as she joins her 
husband for a private meeting with King Mohammed VI” (Daily Mail online, 27 Feb. 2019). 

Засобом вираження позиції адресанта є опис одягу, зокрема дескриптоp з колірною номінацією blue, який асоціюється 
з метафоричним кольором королівської крові (blue blood), тож використовуючи його та його варіант royal blue автори на-
голошують на доречності / недоречності його використання у костюмномних ансамблях Кейт та Меган. 
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Технічні характеристики одягу представлені дескрипторами-конструктивами, які стосуються довжини (short, knee-
length, midi-skirt, maxi dress тощо), тканини (wool, tweed, silk, brocade, silk, see-through knitted lace dress, linen, tweed тощо), 
виробника (антропоніми Chanel, Versace, Zara, Givenchy тощо); топонімів (Manhattan, High Street тощо).

Оцінні дескриптори (дескриптори-евалютиви) – це прикметники та лексилізовані словосполучення у певному фраг-
менті публіцистичного тексту, які позначають оцінку щодо елементів одягу. Дана оцінка може бути зумовленою контексту-
ально, або ж лексографічно фіксованою в значенні певних мовних одиниць (effortlessly cool, extremely beautiful, glamorous 
outfit, dazzling, the picture of laid back elegance тощо).

Журналісти, описуючі події, часто вживають три типи дескрипторів одночасно: “The Duchess of Cambridge is the Queen 
of classic dressing. She loves nude high heels, elegant black dresses, tailored coats and often recycles her favourite pieces. While 
she does love colour and floral prints, she does tends to stay away from zany colours. However, on Tuesday when she paid a visit to 
a school in Enfield, the wife of Prince William shocked royal fans everywhere when she stepped out in a bright green jumper dress 
from high end brand Eponine. The custom-made frock was part of the jumper family – it had a cosy texture, long sleeves, retro front 
pockets and do you know what? The bright tone almost edged on neon. The dress is available to buy online in a punchy, bubblegum 
pink, priced at a cool £2,100” [9].

Отже, в англомовних публіцистичних текстах, присвячених монаршій сім’ї, доцільно визначати два пласти лексики 
– газетно-нейтральної та оцінної. Загальною рисою більшості дескриптивних лексичних одиниць є їх соціально-оцінне 
забарвлення, що виражається засобами дескрипторів-колоративів, дескрипторів-евалютивів та дескрипторів-конструкти-
вів. Оцінне відношення до явищ об’єктивної дійсності є невід’ємною властивістю пізнання людини, яка характеризує дій-
сність з точки зору позитивного чи негативного оцінного характеру на основі загально-національних та соціально-групових 
критеріїв. 
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Стаття присвячена дослідженню ролі мовних реалій при реалізації мовленнєвого впливу в американському президентському 
дискурсі. Мовні реалії, що функціонують в американському президентському дискурсі, розглядають як спеціалізовані вербальні 
знаки його семіотичного простору, культурно та національно детерміновані компоненти, слова та словосполучення, що несуть 
етнокультурну та соціокультурну інформацію. Промова як жанр американського президентського дискурсу характеризується 
прагматичною спрямованістю на переконання адресата з метою формування чи зміни його особистісних поглядів і позицій або 
ціннісно-смислового наповнення його системи знань, або корекції його поведінкових преференцій, що реалізується в процесі мов-
леннєвого впливу. Встановлено предметно-тематичні типи мовних реалій, які задіяні при реалізації мовленнєвого впливу. Виявлені 
та схарактеризовані мовні реалії, що є дієвим інструментом впливу при реалізації таких соціально-політичних інтенцій президен-
та як інтенція консолідації суспільства, інспіративна інтенція та декларативна інтенція.
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The paper focuses on the study of language realia role in the implementation of speech impact in American presidential discourse. 
Language realia that function in American presidential discourse are viewed as specialized verbal signs of its semiotic space, cultural and 
nationally determined components, words and phrases representing ethno-cultural and socio-cultural information. Presidential speech as 
a genre of American presidential discourse is characterized by a pragmatic orientation towards the addressee’s convictions to form or to 
change his personality views and positions or the value-semantic provision of his knowledge system, or correction of his behavioural pref-
erences. These directives are realized in the process of speech impact. The language realia functioning in American presidential discourse 
become an effective means of speech impact. The subject-thematic types of language realia involved in the realization of speech impact are 
represented by ethnographic realia, socio-political realia, toponyms and anthroponyms to denote institutions, historical facts, prominent 
compatriots and events. The choice of language realia by the addresser of the American presidential discourse is motivationally targeted. 
The realia employed for the realization of such socio-political intentions of the president as the intention of consolidation of society, the 
inspirational intention and the declarative intention. Language units that surround the realia enhance the effect of speech impact realization. 
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Постановка проблеми. На засадах домінуючої антропоцентричної парадигми сучасного мовознавства та в умовах ак-
тивізації міждисциплінарних розвідок актуальності набуває дослідження національно-культурних особливостей побудови 
дискурсу. Пильний інтерес науковців викликає вивчення прагматичного потенціалу національно- специфічних складових 
інституційних дискурсів, зокрема їх ролі при реалізації персуазивності в політичному дискурсі. 

Застосування мовних засобів, що несуть в собі етнокультурну та соціокультурну інформацію, є доцільним при здійснен-
ні мовленнєвого впливу. Мовленнєвий вплив тлумачать як вплив на індивідуальну та/чи колективну свідомість і поведінку, 
що реалізується за рахунок мовленнєвих засобів. Мовленнєвий вплив передбачає застосування особливостей будови та 
функціонування мовної системи з метою побудови повідомлень, що мають підвищену здатність впливу на свідомість та 
поведінку адресата чи адресатів повідомлення [16]. Боротьба за владу як основна мета та домінуюча характеристика полі-
тичного дискурсу [11; 24] створює всі умови для реалізації мовленнєвого впливу. Американський президентський дискурс 
як підтип політичного дискурсу є статусно-орієнтованою інституційною взаємодією, що характеризується «виразним від-
дзеркаленням суспільно-політичного життя США, а також рис національного характеру, загальних і національно-специфіч-
них культурних цінностей. Він відображає усталену систему статусно-рольових відносин, які склалися в комунікативному 
просторі соціального інституту президентської діяльності в цій країні» [5]. Учасниками американського президентського 
дискурсу є: сам президент, що виконує представницькі функції, президентська «команда» (іміджмейкери, радники, набли-
жені політики, тощо), що формують президентський дискурс; ЗМІ, як призма, проходячи через яку президентський дискурс 
змінює трактовки, оцінки, а також електорат як реципієнт цього продукту [22]. Мовленнєва діяльність президента, що є 
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адресантом президентського дискурсу, репрезентована різними мовними жанрами, «до яких належать прокламації та роз-
порядчі накази, адміністративні накази, реорганізаційні плани, президентські директиви, виконавчі угоди, заяви, промови, 
інтерв’ю, зустрічі, письмові звернення неофіційного характеру, телефонні розмови» [4]. Системоутворюючими ознаками 
політичного дискурсу є інституційність, специфічна інформативність, смислова невизначеність, фантомність, езотерич-
ність, особлива роль фактору масс-медіа, дистанційованість, театральність та динамічність. Ці ознаки мають градуальний 
характер і по різному представлені в різних типах політичного дискурсу [24, c. 73]. Семіотичний простір політичного 
дискурсу представлено «трьома типами знаків: спеціалізованими вербальними, спеціалізованими невербальними та не-
спеціалізованими знаками, що первісно не були зорієнтовані на цю сферу спілкування» [8 c. 281]. Серед спеціалізованих 
вербальних знаків в семіотичному просторі американського президентського дискурсу виділяємо культурно та національно 
детерміновані компоненти – мовні реалії. У мові реалії трактують як «монолексемні і полілексемні одиниці, основне лек-
сичне значення яких містить традиційно закріплений за ними комплекс етнокультурної інформації, чужої для об′єктивної 
дійсності мови- сприймача» [7, c. 125]. «Реалії – це слова і словосполучення народної мови, які відображають найменування 
предметів, понять, явищ, характерних для географічного середовища, культури, матеріального побуту або суспільно-іс-
торичних особливостей народу, нації, країни, племені, і які, таким чином, постають носіями національного, місцевого або 
історичного колориту» [3, c. 438]. У реаліях найбільш наочно проявляється близькість між мовою і культурою: поява нових 
реалій в матеріальному і духовному житті суспільства веде до виникнення відповідних слів у мові [9].

Огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. Актуальними при дослідженні мовних реалій стають питан-
ня лінгвокультурної класифікації реалій [13; 21], проблеми функціонування реалій в політичному дискурсі [15], специфіка 
відтворення суспільно-політичних реалій в різних мовах [18]. Сучасні дослідження американського президентського дис-
курсу присвячено проблемам вивчення його жанрової специфіки [4], понятийно-термінологічних та когнитивно-прагма-
тичних основ [12], структурно-семантичних характеристик [19; 14; 5], ціннісних аспектів впливу в американському прези-
дентському дискурсі [6]. У межах теорії мовленнєвого впливу активно розробляються проблеми соціально-психологічних 
факторів та когнітивних механізмів мовленнєвого впливу [10; 20], досліджуються структурні, семантичні, прагматичні 
особливості реалізації мовленнєвого впливу в інституціональних типах дискурсу [11; 17; 22]. 

Необхідність розширення сфери дискурсивних розвідок мовленнєвого впливу через вивчення семантико-прагматичних 
характеристик мовних реалій в конкретних дискурсах зумовлює мету статті – з’ясувати роль мовних реалій при реалізації 
мовленнєвого впливу в американському президентському дискурсі. Поставлена мета дослідження передбачає виконання 
таких завдань: – виявити та проаналізувати типи мовних реалій в американському президентському дискурсі; – встановити 
інтенціональну зумовленість вживання мовних реалій при реалізації мовленнєвого впливу в американському президент-
ському дискурсі.

Матеріалом дослідження стали мовні реалії, що відібрані, методом суцільної вибірки з текстів промов американських 
президентів Б. Обами, Д. Трампа, проголошених при виконанні президентських повноважень. 

Виклад основного матеріалу дослідження і обґрунтування отриманих результатів дослідження. З точки зору по-
тужності потенціалу здійснення мовленнєвого впливу у жанровому просторі американського президентського дискурсу 
на особливу увагу заслуговує президентська промова. Президентська промова-звернення американського президента до 
багатонаціональної аудиторії, як жанр дискурсу є «типізованою схемою мовленнєвих дій, закріплених у суспільному обі-
гу, що мають притаманну їм тематику, побудову ти стилістику» [1 с. 281]. Промова має свій особливий знаковий простір, 
що віддзеркалює її характер: особливі граматичні структури, набір лексико-семантичних засобів, риторичні фігури, мовні 
кліше, метамовні формули організації мовленнєвої діяльності, тощо. Промова президента характеризується прагматичною 
спрямованістю на переконання адресата з метою формування чи зміни його особистісних поглядів і позицій або ціннісно-
смислового наповнення його системи знань, або корекції його поведінкових преференцій. Ці настанови президент реалізує 
в процесі мовленнєвого впливу. А такі системоутворюючі характеристики цього жанру президентського дискурсу як інфор-
мативність, раціональність, логіка аргументації, емоційність, динамічність створюють сприятливі умови для ефективної 
реалізації мовленнєвого впливу. Президент протягом усього президентського терміну грає роль лідера нації і використовує 
у своїх промовах спеціалізовані вербальні засоби, що відтворюють національну сутність народу, репрезентують моральні 
цінності та пов’язані з ними базові опозиції культури, топоніми й антропоніми на позначення установ, історичних фактів, 
видатних співвітчизників і подій в житті країни. Вони мають яскраво виражену національну специфіку, значущість в со-
ціальному, економічному, політичному, культурному житті держави і є мовними реаліями.

При дослідженні мовного матеріалу було застосовано предметну класифікацію реалій С. Влахова й С. Флорина, відпо-
відно до якої мовні реалії розподілені на:

– географічні, -етнографічні, -суспільно-політичні та військові [3, c. 65-67], а також тематичну класифікацію В.С. Ви-
ноградова, що передбачає поділ реалій на:

– побутові реалії, -етнографічні та міфологічні реалії, -реалії природного світу, -реалії державного ладу і суспільного 
життя (актуальні та історичні) та ономастичні реалії (антропоніми, топоніми) [2, c. 79].

У результаті дослідження було встановлено, що з метою реалізації впливу на адресата в промовах як жанрі американ-
ського президентського дискурсу задіяні предметно-тематичні типи мовних реалій, що за своєю структурою є реаліями-
одночленами та реаліями полічленами номінативного характеру (термін Зорівчак) з ономастичним компонентом. Так етно-
графічна група представлена реаліями, що позначають музичні події: the Las Vegas strip та національні свята: Veterans Day, 
Black History Month. Суспільно-політичні реалії представлені словами на позначення адміністративно-територіальних оди-
ниць: state of Georgia,Texas, Florida, Louisiana; деталей населеного пункту, будівель, монументів особистостям, що є загаль-
нонаціональними символами: the Empire State Building, dome of this Capitol, the Statue of Freedom, Monuments to Washington, 
and Jefferson, and Lincoln, and King. Memorials to the heroes of Yorktown and Saratoga. До цієї групи належать також реалії, що 
позначають органи влади: Administration, Supreme Court justice, the House and Senate, Department of Homeland Security. пред-
ставників законодавчої влади: Senator, Congressman, Congresswoman, представників федеральних правоохоронних органів, 
яким доручено захист Конгресу Сполучених Штатів the Capitol Police officers, та поліції берегової охорони США Coast 
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Guard Petty Officer, і такі номінації, що пов’язані з результатами законотворчості: The Second Amendment, the American Jobs 
Act, VA Accountability Act, Affordable Care Act. У межах реалій суспільно-політичного життя виділяємо ті, що позначають 
політичну діяльність: primary, носіїв влади і політичних діячів, представників партій: Republicans or Democrats, та реаліїї 
на позначення суспільного волонтерского руху the “Cajun Navy,” та поширеної у США доктрина, American Dream,. До цієї 
групи належить і реалія на позначення клятви вірності американському прапору the Pledge of Allegiance, що виголошується 
на знак відданості своїй країні. 

У зв’язку з політичною діяльністю президентів США виникають нові суспільно-політичні реалії, що маркують рефор-
ми, проведені протягом президентської каденції. Так закон Medicare про захист пацієнтів і доступне медичне обслуговуван-
ня, який ухвалено 111-м Конгресом США і підписано Президентом США Бараком Обамою, отримує негативно-оціночне 
прізвисько Obamacare в політичних промовах його наступника Дональда Трампа. У президентських промовах зустріча-
ються мовні реалії, розуміння яких вимагає знання ситуативного контексту, наприклад government shutdown означає при-
пинення роботи частини держустанов в США. У промові Д. Трамп загрожує на «дуже довгий «шатдаун», якщо демократи 
не погодяться на фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, спорудження якої він обіцяв і обіцяє виборцям. 

Особливо місце в промовах президентів займають антропоніми на позначення політичних діячів соратників, чи опо-
нентів діючих президентів. Наприклад у промові Б. Обама зустрічаємо Hillary (демократ) і McCain (республіканец). А у 
промовах Д. Трампа – антропоніми на позначення лідерів інших держав: A special thanks to President Moon of South Korea, 
Prime Minister Abe of Japan, and President Xi of China.In June, I traveled to Singapore to meet face to face with North Korea’s 
leader, Chairman Kim Jong Un. 

Також президенти залучають топоніми – географічні назви світових держав та столиць, для проголошення своїх полі-
тичних позицій: I recognize Jerusalem as the capital of Israe. чи демонстраціїї патріотизму: From Warsaw to Brussels, to Tokyo 
to Singapore, it has been my highest honor to represent the United States abroad.

З точки зору інтенціональної зумовленості має місце мотиваційно цілеспрямований вибір мовних реалій адресантом 
американського президентського дискурсу. Мовні реалії стають дієвим інструментом впливу при реалізації таких соціаль-
но-політичних інтенцій президента як інтенція консолідації суспільства, інспіративна інтенція та декларативна інтенція. 

Реалізуючи інтенцію консолідації суспільства президент апелює до історичних реалій в контексті значущих і 
об’єднуючих націю визначних подій: In June, we mark 75 years since the start of what General Dwight D. Eisenhower called the 
“Great Crusade” -- the Allied liberation of Europe in World War II. In 2019, we also celebrate 50 years since brave young pilots 
flew a quarter of a million miles through space to plant the American flag on the face of the moon.

Консолідуючий ефект створює звернення до прикладів об`єднання нації у боротьбі зі стихійними лихами чи протисто-
яння терористичним атакам: We saw strangers shielding strangers from a hail of gunfire on the Las Vegas strip 

Суспільно-політичні мовні реалії, представлені антропонімами на позначення волонтерського руху і топонімами на по-
значення штату і буревію, забезпечують конкретизацію та ілюстрацію спільного суспільного досвіду: The Cajun Navy are 
informal ad-hoc volunteer groups comprising private boat owners who assist in search and rescue efforts in Louisiana and adjacent 
areas. These groups were formed in the aftermath of Hurricane Katrina.

Для підвищення консолідуючого ефекту при реалізації мовленнєвого впливу важливим виявляється вибір мовних оди-
ниць, що оточують реалії. Це мовні засоби оцінної семантики, що репрезентують цінності та антицінності американського 
суcпільства: Last week’s shooting in Kansas City remind us that while we may be a nation divided on policies, we are a country that 
stands united in condemning hate and evil in all of its very ugly forms.

Інспіративна інтенція реалізації мовленнєвого впливу в американському президентському дискурсі передбачає створен-
ня суспільного настрою через провокування та підтримку такого емоційного стану, що сприятиме мобілізації суспільства 
для виконання певних дій або налаштовує його на прийняття дій президента. Сильні емоційні реакції викликають націо-
нальні символи та атрибути, пам›ять про минулу славу, гордість здобутками, обіцянки величі. При реалізації цієї інтенції 
президент наводить приклади героїчних вчинків простих американців, якими можна пишатися. Задіяними виявляються 
антропоніми (імена та прізвища героїв), що презентуються в контексті пов’язаних з ними суспільно-політичних реалій: We 
heard about Americans like firefighter David Dahlberg. He’s here with us also. David faced down walls of flame to rescue almost 60 
children trapped at a California summer camp threatened by those devastating wildfires (2017 California wildfires).

Декларативна інтенція передбачає проголошення та поширення певних ідей, ідеології, повідомлення про план дій. За-
вдяки вживанню суспільно-політичним реалій президенти США позиціонують себе як носії загальнонаціональних ідеалів, 
стверджують про відданість демократичним цінностям та готовність їх захищати і таким чином викликають довіру і симпа-
тію з боку своїх прихильників. Ефект підсилюється переліченням мовних реалій та гіперболізацією:

Working with the Senate, we are appointing judges who will interpret the Constitution as written, including a great new Supreme 
Court justice, and more circuit court judges than any new Administration in the history of our country.

We are totally defending our Second Amendment, and have taken historic actions to protect religious liberty.
Мовні реалії стають також засобом реалізації таких прийомів мовленнєвого впливу як полярізація: More Americans will 

die from drugs this year than were killed in the entire Vietnam War. та риторичне питання: How much more American blood must 
we shed before Congress does its job?

Висновки. Таким чином, з метою реалізації мовленнєвого впливу на адресата в промовах як жанрі американського пре-
зидентського дискурсу вживаються такі предметно-тематичні типи мовних реалій, як етнографічні, суспільно-політичні, 
топоніми та антропоніми, що за своєю структурою є реаліями-одночленами та реаліями-полічленами номінативного харак-
теру. Мовні реалії стають дієвим інструментом впливу, а їх вибір визначається соціально-політичною інтенцією консоліда-
ції суспільства, інспіративною інтенцією та декларативною інтенцію адресанта американського президентського дискурсу. 
Перспективу подальших досліджень становить вивчення маніпулятивного потенціалу мовних реалій при реалізації мов-
леннєвого впливу в різних жанрах американського президентського дискурсу.
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ДИСКУРС ПЕРСОНАЖІВ А. А. МІЛНА: ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Антропоцентризм є однією із визначальних рис оповідань А. А. Мілна під загальною назвою Winnie-the-Pooh, які вважаються 
зразком дитячої літературної класики. Дослідники відмічають глибокий психологізм зовнішньо простих історій Мілна. Характе-
ристики його персонажів легко вкладаються як у систему психотипів К. Ґ. Юнга, так і у типологію стилів спілкування В. Сатір. 
Ця студія є спробою довести гіпотезу кореляції між психотипом індивіда (літературного персонажа) і певними мовленнєвими 
актами, що переважають у його дискурсі. Робота відкриває перспективу інтертекстуального дослідження: асоціативні зв’язки 
між психотипом, стилем спілкування і типом/типами мовленнєвих актів можуть виявитися засобом реалізації вертикальної 
інтертекстуальності. 

Ключові слова: А. А. Мілн, Вінні-Пух, Кролик, ослик Іа-Іа, психотип, стиль спілкування, мовленнєвий акт.
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CHARACTERS’ DISCOURSE IN THE STORIES BY A. A. MILNE: A PRAGMАTIC PERSPECTIVE

Anthropocentrism is a key feature of Alan Alexander Milne’s collection of children’s stories under the common title of Winnie-the-
Pooh (1926, 1928), easily one of the best examples of children’s literature classics. Critics and researchers state that for all their outward 
simplicity, Milne’s stories give deep psychological insight into human nature. We believe that each character (in this article we discuss 
three of them – Winnie-the-Pooh, Rabbit and Eeyore) can be fitted into the system of psychological types developed by C. G. Jung and the 
system of communication styles proposed by V. Satir. We claim that Winnie-the-Pooh’s discourse and behaviour suggest his belonging to 
the Extraverted Sensation type, his communication style being Leveling. Rabbit shows the characteristics of Extraverted Thinking type; in 
terms of Satir’s taxonomy, his communication style is Computing. Eeyore is definitely the Introverted Thinking type; though it is not so easy 
to define him from the perspective of communication styles. For Eeyore, we suggest the term ‘Anhedonic style’. We hypothesize that there is 
correlation between the psychological type of a character and his communication style, and the types of speech acts (assertives, directives, 
commissives, expressives, declarations) that he chooses, either consciously or subconsciously. Our other hypothesis is that such correlation 
may be a factor that ensures vertical intertextuality; but this idea needs further investigation. 

Key words: A. A. Milne, Winnie-the-Pooh, Rabbit, Eeyore, personality type, communication style, speech act. 

Постановка проблеми. У середині ХХ століття виникла психолінгвістика – наука, що, за Ч. Осгудом і Ш. Себеоком, 
у широкому сенсі, вивчає відношення між повідомленнями і особистісними рисами індивідів, які їх відбирають та інтер-
претують (цитовано за [14, с. 296]; переклад наш – О. К., М. Б). Набір інваріантних особистісних рис вважається основою 
психотипу людини, одним із проявів якого є її мовлення, зокрема, вибір нею тих чи інших мовленнєвих актів. 

Огляд джерел і публікацій з проблеми. У процесах спілкування чітко проглядається тенденція до поділу оточуючих на 
групи, завдяки чому комуніканти можуть передбачити реакцію співрозмовника, хід і результат взаємодії. Одним із критеріїв 
такого поділу є визначення психотипу – впізнаваної сукупності рис характеру, зовнішніх ознак, які вказують на типову мо-
дель поведінки у тій чи іншій ситуації [5, с. 21].У цій роботі ми спиратимемося на теорію К. Ґ. Юнга [6], який за критерієм 
об’єктно-суб’єктної орієнтації визначає два загальні психологічні типи особистості – екстравертний та інтровертний. Кожний 
із них поділяється на чотири підтипи у залежності від певних психічних функцій: екстравертний / інтровертний розумовий, 
екстравертний / інтровертний емоційний, екстравертний / інтровертний сенсорний, екстравертний / інтровертний інтуїтивний. 

З іншого боку, вартою уваги видається психолінгвістична класифікація стилів спілкування В. Сатір [4]: запобігливий 
стиль (людина часто дякує, вибачається, не висловлює незгоди, погоджується із критикою на свою адресу), звинувачуваль-
ний стиль (вважає інших винуватими у порушенні порядку, самостверджується через критику), розважливий стиль (людина 
контролює свої емоції; коректна, розумна, інтелігентна; однак її мовлення невиразне, монотонне, насичене абстракціями; 
не викликає інтересу у співрозмовника); віддалений стиль (говорить недоречно і невчасно, не фіксує увагу на словах спів-
розмовника), врівноважений стиль (мовлення людини послідовне, вона відкрита і щира). 

Ще одним вихідним положенням нашої роботи є розгляд жанрових особливостей оповідань для дітей молодшого віку. 
Письменники, видавці, дослідники визначають такі основні характеристики дитячої книги: проста і оригінальна, яскраво 
і чітко презентована ідея; розширення кругозору і розвиток уяви читача; представлення нового, цікавого знання про ото-
чуючий світ; легкість стилю, гумористичне забарвлення; введення читача в інший, відмінний від реального, світ; антропо-
центризм – в центрі історії знаходиться дитина або істота, з якою дитина може себе ототожнювати; з хорошої книги дитина 
виносить урок – моральний, психологічний, або такий, який вона, в силу свого віку, ще не може виразити словами [1,  
c. 109–110; 2, с. 49–53; 7; 9]. 
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Завдання і матеріал дослідження. Оповідання А. А. Мілна під загальною назвою Winnie-the-Pooh (1926 і 1928 роки) 
вважаються дитячою класикою. Вони написані простою мовою, сюжет будується довкола комічних моментів, привабли-
вості їм додають оригінальні ілюстрації Е. Х. Шепарда. Іноді автору закидають солодкаву сентиментальність, майже паро-
дійну добропорядність вищих прошарків середнього класу; разом із тим, відмічають психологізм, іронію, приховану склад-
ність персонажів [8; 12]. Проте, останні виписані настільки яскраво, що їх доволі легко віднести до певного психотипу.

Вербальна поведінка персонажів розглядається у роботі в ракурсі теорії мовленнєвих актів Дж. Остіна і Дж. Р. Серля; 
за основу прийнята традиційна таксономія мовленнєвих актів із розподілом їх у залежності від іллокутивної сили на репре-
зентативи, директиви, комісиви, експресиви, декларативи [10, с. 72–81; 11, с. 106–108; 13, с. 254–264]. Завданням роботи 
є виявити закономірності реалізації комунікативного наміру (використання певних типів мовленнєвих актів) мовцями, що 
належать до різних психотипів особистості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вінні-Пух (Winnie-the-Pooh), улюблена іграшка Крістофера Робіна, є голо-
вним героєм оповідань Мілна. Цей персонаж присутній у всіх історіях, а інші то з’являються, то зникають.

Мовлення і дії Пуха, його характеристика іншими персонажами дають підстави віднести його до екстравертного сен-
сорного психотипу. За Юнгом, екстравертний сенсорний тип визначає цінність об’єктів за силою відчуття, орієнтований 
на пошук задоволення; це можуть бути естети або, у більш примітивному варіанті, особистості, що віддаються простим 
радощам життя [6, 242–244]. Це повною мірою стосується Пуха (‘When you wake up in the morning, Pooh,’ said Piglet at last, 
‘what’s the first thing you say to yourself?’ ‘What’s for breakfast?’ said Pooh [16]; ‘What I like best in the whole world is Me and 
Piglet going to see You, and You saying “What about a little something?” and Me saying, “Well, I shouldn’t mind a little something, 
should you, Piglet,” and it being a hummy sort of day outside, and birds singing’ [15]). 

За типологією спілкування Сатір, характерним для Вінні-Пуха є урівноважений стиль поведінки. Ведмедик не надто 
розумний (‘For I am a Bear of Very Little Brain’ [16]). Однак, «відсутність мізків» урівноважується доброзичливістю, вина-
хідливістю, миролюбністю (‘a Bear with a Pleasing Manner but a Positively Startling Lack of Brain’ [15]; ‘Because you see, Owl, 
if we could get Piglet into the letter-box, he might squeeze through the place where the letters come, and climb down the tree and run 
for help’ [15]; ‘Eeyore,’ he said solemnly,’“I, Winnie-the-Pooh, will find your tail for you’ [16]). Пух талановитий, він складає ві-
рші (hums). Однак, це не його «інтелектуальний продукт», а частина світу, в якому він живе (‘Because Poetry and Hums aren’t 
things which you get, they’re things which get you. And all you can do is to go where they can find you’ [15]). Таким чином, і тут 
ми бачимо баланс – між внутрішнім і зовнішнім. Ще одною цікавою особливістю цього персонажа є здатність розгортати 
логічний ланцюжок (‘Because I know I’m not getting fatter, but his front door may be getting thinner’; ‘If I know anything about 
anything, that hole means Rabbit,’ he said, ‘and Rabbit means Company,’ he said, ‘and Company means Food and Listening-to-
Me-Humming and such like’ [16]). Якою б чудернацькою не була ця логіка, у формальній послідовності Пуху не відмовиш. 

У дискурсі Вінні-Пуха ми нарахували 562 мовленнєві акти. З них репрезентативи становлять 66,7% (‘And the only reason 
for being a bee that I know of is making honey’ [15]), директиви – 22,6 % (‘Christopher Robin, you must shoot the balloon with your 
gun’ [16]), комісиви – 3,2% (‘Eeyore’, he said solemnly, ‘I, Winnie-the-Pooh, will find your tail for you’ [16]), експресиви – 7,5% 
(‘Very well,’ said Pooh; ‘Thank you,’ growled Pooh [16]).

Кролика (Rabbit) можна віднести до екстравертного розумового типу. Такі особистості приймають рішення, виходя-
чи з розважливих мотивів, створюють схеми («формули» за Юнгом) об’єктивної реальності і підпорядковують їм життя, 
схильні ігнорувати сферу емоцій та естетичних переживань [6, с. 231–236]. За Сатір, стиль спілкування Кролика можна 
визначити як розважливий; основними характеристиками такого спілкування є коректність, інтелігентність, контроль над 
емоціями; проте, таких співрозмовників важко назвати цікавими.

Кролик розумний, тверезий і прагматичний. Іноді, коли настає «дуже клопіткий день», йому подобається віддавати накази, 
роздавати поради, демонструвати свої знання, пропонувати допомогу (It was a Captainish sort of day, when everybody said, ‘Yes, 
Rabbit’ and ‘No, Rabbit,’ and waited until he had told them; As soon as he woke up he felt important, as if everything depended upon 
him [15]). Кролик вважає себе стратегом (‘Well, I’ve got an idea,’ said Rabbit, ‘and here it is. We take Tigger for a long explore, 
somewhere where he’s never been, and we lose him there, and next morning we find him again, and – mark my words – he’ll be a 
different Tigger altogether’ [15]). Він хвалькуватий, поважає Сову, а до інших ставиться дещо зверхньо (‘Christopher Robin 
depends on Me. He’s fond of Pooh and Piglet and Eeyore, and so am I, but they haven’t any Brain’; ‘Owl,’ said Rabbit shortly, ‘you and 
I have brains. The others have fluff. If there is any thinking to be done in this Forest – and when I say thinking I mean thinking – you and 
I must do it’ [15]). Кролик практичний і хазяйновитий, любить порядок і організованість (‘Do you mind if I use your back legs as a 
towel-horse? Because, I mean, there they are – doing nothing – and it would be very convenient just to hang the towels on them’ [16]). 

Кількість висловлювань Кролика менша, ніж Вінні-Пуха (у Пуха, головного персонажа, більше книжкового простору). 
У дискурсі Кролика ми нарахували 196 мовленнєвих актів, з яких репрезентативи становлять 56,1% (‘If I walked away from 
this Pit, and then walked back to it, of course I should find it’ [15]; ‘I mean,’ said Rabbit, ‘that having got so far, it seems a pity to 
waste it’ [16]), директиви – 31,1% (‘So I want you, Pooh, to search by the Six Pine Trees first, and then work your way towards 
Owl’s House, and look out for me there’ [15]), комісиви – 8,2% (‘We’ll take him to the North Pole,’ said Rabbit [15]), експресиви 
– 4,6% (‘Well done, Pooh,’ said Rabbit kindly; ‘That was a good idea of ours’ [15]).

Ослика Іа-Іа (Eeyore) ми відномимо до інвертованого розумового типу. За Юнгом, такі особистості схильні підлашто-
вувати факти дійсності під власні ідеї, їм важко налагодити контакт з іншими, вони ображаються на тих, хто не згідний 
з ними, вважають себе правими і, водночас, можуть бути наївними та непристосованими [6, c. 254–257]. Ослик, самотній 
песиміст, живе у власному світі (‘It’s your fault, Eeyore. You’ve never been to see any of us. You just stay here in this one corner 
of the Forest waiting for the others to come to you’ [15]); ‘Only don’t blame me if it rains’ [16]; ‘I’m not saying there won’t be an 
Accident now, mind you’ [15]). Ключовими словами у його характеристиці є «похмурий» та «сумний» (Eeyore’s Gloomy Place; 
in a gloomy manner; always sad [16]). Іа-Іа гіперболізує негатив, звинувачує інших у своїй самотності і хоче викликати до 
себе співчуття (‘And I said to myself: The others will be sorry if I’m getting myself all cold. They haven’t got Brains, any of them, 
only grey fluff that’s blown into their heads by mistake, and they don’t Think, but if it goes on snowing for another six weeks or so, 
one of them will begin to say to himself: “Eeyore can’t be so very much too Hot about three o’clock in the morning.” And then it 
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will Get About. And they’ll be Sorry’ [15]). Іноді Іа-Іа поводиться зверхньо (‘It means Learning, it means Education, it means all 
the things that you and Pooh haven’t got. That’s what A means’ [15]). Йому притаманний сарказм (‘I’ll give you three guesses, 
Rabbit. Digging holes in the ground? Wrong. Leaping from branch to branch of a young oak-tree? Wrong. Waiting for somebody to 
help me out of the river? Right. Give Rabbit time, and he’ll always get the answer’ [15]). Іа-Іа схильний впадати в глибоку задуму, 
розмірковувати на філософські теми (‘…but, after all, what are birthdays? Here to-day and gone to-morrow’ [15]). 

Ia-Іа трошки говіркіший, ніж Кролик – у його дискурсі ми нарахували 226 мовленнєвих актів: 61,5% становлять репре-
зентативи (‘Christopher Robin said it was an A, and an A it is – until somebody treads on it,’ Eeyore added sternly [15]), 27,8% 
– директиви (‘Look at the birthday cake’ [16]; ‘Don’t Bustle me’, said Eeyore [15]; ‘Could you ask your friend to do his exercises 
somewhere else?’ [15]) 1,4% – комісиви (‘I will give my mind to it,’ said Eeyore [15]), 9,3% – експресиви (‘And many happy 
returns to you, Pooh Bear’; ‘Enjoy yourself’ [16]).

Якщо із визначенням психотипу цього персонажа не виникає проблем, то однозначно охарактеризувати його стиль 
спілкування важче. У його дискурсі знаходимо ознаки звинувачувального (вважає інших винними у своїх проблемах) і від-
стороненого (надмірно зосереджений на собі) мовлення. Не намагаючись «удосконалити» типологію Сатір, зазначимо, що 
такий стиль дискурсу можна назвати ангедонічним.

Відсоток непрямих мовленнєвих актів у дискурсі трьох розглянутих нами персонажів невеликий: 1,6% у Вінні-Пуха, 
2,1% у Кролика, 1,3% у Іа-Іа. В основному це ввічливі прохання у формі запитань. Ми можемо пояснити це потребою чіт-
кого вираження думки у книзі для дітей молодшого віку. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, Вінні-Пух – екстравертний сенсорний тип – віддає перевагу 
констатаціям, твердженням, поясненням; не дуже обтяжує інших запитаннями чи проханнями, не любить брати на себе 
зобов’язання, і не надто експресивний. Кролик – екстравертний розумовий тип – також любить констатувати і пояснювати, 
але директивів у його мовленні майже на 10% більше, ніж у Пуха; більше і випадків зобов’язань; зате експресивів менше, ніж 
у двох інших персонажів. Ослик Іа-Іа – інтровертний розумовий тип – у більшості випадків також констатує чи висловлює 
свої міркування; однак, і вимагати або очікувати чогось від інших (директиви) полюбляє майже так само, як і прагматичний 
Кролик; він дуже не любить брати на себе зобов’язання (рекордно мала цифра комісивів – 1,4%), а емоції виражає охочіше, 
ніж педантичний Кролик чи позитивно налаштований Вінні-Пух. Переважання репрезентативів у мовленні усіх трьох персо-
нажів можна, знову ж таки, пояснити особливостями жанру, що розглядається, – оповідок для дітей молодшого віку. 

Хороша (дитяча) книга розвиває здатність аналізувати, вибудовувати асоціативні ряди і знаходити зв’язки між ідеями, 
актуалізує «у свідомості читача певні когнітивні структури, які нагадують йому про інший текст, що описує схожу ситуа-
цію, особу чи явище» [3, с. 95]. Оповідання А. А. Мілна, при всій своїй зовнішній простоті, готують дитину до сприйняття 
більш складних творів. Так, певні риси характеру Вінні-Пуха можна знайти у Карлсона (Karlsson-on-the-Roof Астрід Лінд-
грен); занудна педантичність Кролика подекуди проглядається у молодого Більбо Бегінса, в українській редакції – Більбо 
Торбіна (The Hobbit Дж. Р. Р. Толкіна) та у Герміони Ґрейнджер (перші книги із серії Harry Potter Дж. К. Роулінг), а песи-
мізм ослика Іа-Іа – у Невіла Лонґботома, в українській редакції – Невіла Довгопупса (там само). Вивчення лінгвістичних 
особливостей мовлення певних психологічних типів літературних героїв видається нам перспективним з точки зору як 
прагмалінгвістики, так і інтертекстуальності. На цьому етапі дослідження ми можемо припустити, що співвідношення між 
психотипом персонажа, стилем спілкування і типом мовленнєвих актів, які він/вона свідомо чи підсвідомо обирає, є про-
явом вертикальної інтертекстуальності. Аля ця гіпотеза вимагає верифікації. 
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Статтю присвячено вербалізації концепту МУДРІСТЬ у дискурсі англомовної авторської казки та осмисленню поняття 
авторська казка. У статті висвітлено процес переходу від міфу до казки та відмінності між літературною та фольклорною 
казкою. Пояснено структуру авторської казки та зображено жанрову своєрідність літературної казки. У статті класифікова-
но англомовні казки за класифікацією, яка визначає приналежність казки до авторської казки як твору художнього спрямування. 
Велику увагу приділено архетипам, що змальовуються у певних ситуаціях авторської казки.
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VERBALIZATION OF THE CONCEPT WISDOM  
IN THE CONTEXT OF THE ENGLISH AUTHOR’S FAIRY TALE

The article is devoted to the verbalization of the concept of WISDOM in the discourse of the English-language author’s tale and the in-
terpretation of the concept of the author’s tale. The article reflects the process of transition from a myth to a fairy tale and the difference be-
tween a literary and folklore tale. The structure of the author’s fairy tale is explained and the genre peculiarity of the literary tale is depicted.

The author’s fairy tale has origins from folklore and myths. In their fairy tales, the authors use both their own invented heroes and borrow 
from folk art. The classification of the author’s fairy tale arose after the combination of various factors in the construction of a fairy tale. The plot of 
the literary fairy tale does not repeat itself. The author of the literary fairy tale mixes the signs of folk tales (uses fabulous formulas – rhythmic prose 
phrases, cliché descriptions of the scene, general folklore epithets) with fairy tales about animals, novelist fairy tales, anecdotal tales, magic fairy 
tales, mythological fairy tales, cumulative tales. In the author’s fairy tales, the motifs of fairy tales about animals (animal epic) are clearly expressed.  
It is the author’s position, pronounced in the literary tale, that allows identifying borrowings taken from the ideological and aesthetic system 
of folk tales. It takes into account the orientation of a particular listener and his perception, the effect of genre expectation, the attitude to 
the miracle and its justification.

Key words: concept WISDOM, myth, folklore tale, literary fairy tale.

Проблема процесу переходу від міфу до казки характеризується розвитком свідомої видумки, втратою етнографічної 
конкретності, заміною міфічних героїв звичайними людьми, міфічного часу – казково-невизначеним, послабленням, замі-
ною чи втратою етіологізму, перенесенням уваги з колективних судеб на індивідуальні [3, с. 67].

Аналіз останніх досліджень показав, що незважаючи на істотні відмінності між літературною і фольклорною казкою, 
ми можемо спостерігати проникнення фольклорного жанру в літературну казку. У літературних казках також присутні 
образи чудовиськ, бій добра зі злом, складна перемога і схвалення героїчних вчинків, тобто головні складові чарівної 
казки, за В. Я. Проппом [3, с. 45]. Вивчення етапів становлення літературної казки та її лінгвостилістичних особливостей 
стало предметом дослідження таких вчених як: В. А. Бегак, Л. Ю. Брауде, Е. І. Іванова, Т. Г. Леонова, М. Н. Липовецький, 
М. М. Мещерякова, В. Є. Халізєва, В. Д. Шинкаренко та ін [1, с. 136]. 

Метою статті є обґрунтування необхідності відокремити авторську казку від фольклорної та описати її відмінності а 
також з’ясувати місце концепту МУДРІСТЬ у дискурсі англомовної авторської казки.

Перед нами поставлені певні завдання: дослідити, яким чином концепт МУДРІСТЬ вербалізується у англомовних 
авторських казках; яку відмінність між собою мають фольклорні та авторські казки; що слугувало виникненню авторської 
казки.

Сьогодні багато літературознавців цікавляться таким феноменом як жанр літературної казки, який сформувався під 
впливом фольклорної казки, але, але має багато відмінностей. Літературна казка – оригінальний авторський твір, який має 
тотожність з фольклором. Це вигаданий твір з фантастичним сюжетом в якому зображуються пригоди казкових героїв та 
орієнтований на дитячу аудиторію. Англійська казкова традиція містить багату спадщину літературних образів, гумору, не-
звичайних пригод, чарівних подій. Вона бере початок у кельтській міфології й разом з тим пов’язана численними нитками 
споріднення з європейським фольклором. Англійська літературна казка узагальнила в собі образ думки авторської свідо-
мості того часу. У літературних казках (як і в народних) автори розкривають такі цінності, як істина, добро, справедливість, 
мужність, краса тощо. В англомовному авторському дискурсі казки поєднані мотиви народної казки, міфу, чарівних казок. 

Літературна (або авторська) казка – унікальне явище у світовій літературі. Спираючись на найдавніші архетипи, автор-
ська казка орієнтована не тільки на жанри народної казки, а й на асиміляцію елементів попередньої культурної й літера-
турної традиції (літературні казки попередників і класиків жанру). При створенні казки нерідким є використання ідейних 
принципів і сюжетно-композиційних моделей повісті, філософського роману, утопії, притчі, байки та інших літературних 
жанрів. Як стверджує М.Н. Липовецький, «в цілому художні світи літературних казок завжди формуються в результаті 
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взаємодії чарівно-казкової жанрової пам›яті з моделями світу, властивими «новим жанрам». За визначенням Л.В. Овчин-
нікової, літературна казка – поліжанровий вид літератури, що реалізовується в нескінченній різноманітності творів різних 
авторів [1, с. 36]. 

Літературна казка може поєднувати міфологічні елементи, фольклорні традиції, а також легенди, перекази тощо, оскіль-
ки автори нового часу мають можливість спиратися на всі досягнення вітчизняної та світової культури. Різні дослідники 
виділяють різні ознаки жанру літературної казки, тому дати сталу дефініцію поняттю «літературна казка» неможливо. Літе-
ратурна казка може бути складена на основі фольклорних, міфологічних, епічних джерел. Вона може бути відображенням 
уяви письменника і в будь-якому випадку підпорядкована його волі. Дива і чари допомагають вибудувати в казці сюжет, 
охарактеризувати персонажів, втілити їхні ідеї та мрії. 

Літературні казки різняться між собою своєрідністю художнього вимислу і оповідної форми. Кожна літературна казка 
характеризується особливими, тільки їй притаманними типами героїв і самостійним колом сюжетів. Авторські казки, як 
і фольклорні, різняться за тематикою (казки про тварин, чарівні, побутові), за ступенем спорідненості з іншими літера-
турними жанрами (казки-новели, казки-повісті, казки-притчі, казки-п›єси, казки-пародії, науково-фантастичні казки, казки 
абсурду). 

Однак, літературну казку виділяє її відхід від фольклорного першоджерела. Літературна казка – твір, що характеризу-
ється неповторністю художнього світу та оригінальністю естетичної концепції, який, побудований на матеріалі фольклор-
них казок, відрізняється від них у сюжетному відношенні. 

Дослідники-літературознавці, як правило, відзначають, що історія становлення жанру літературної казки починається з 
авторських переказів та обробок фольклорних казок ще у XVII столітті. 

Виступаючи функцією соціальних та культурних імперативів доби кінця ХVІІ століття – часу суспільних змін, ідейних зі-
ткнень та серйозної естетичної полеміки, казка, запозичена із фольклору, зазнає різноманітних модифікацій та набуває різних 
форм. Вона радикально змінюється, щоб показати ідеологічні конфлікти, динаміку цінностей у перехідний перед просвітниць-
кий період та дати індивідуальну оцінку існуючої соціальної ситуації та звичаїв. Роберт Ескарпі говорить про три найважли-
віші маніпуляції з боку автора: маніпуляція, яка обслуговує культурну і персональну політику; маніпуляція, яка представляє 
певний образ суспільства; моралістична маніпуляція, направлена на код буржуазного моралізму того часу [1, с. 125]. За нею 
казка трансформується в еротичну казку, філософську казку і педагогічну моралістичну казку, адресовану дітям. 

Однак жанрова своєрідність літературної казки не обмежується лише зв›язком з конкретними фольклорними жанрами. 
Поряд з основними елементами в літературній казці присутні такі елементи фольклорної поетики, як мотиви чарівних ви-
пробувань, система образів, усталені функції персонажів, інтонаційно-мовний лад або окремі тропи. З іншого боку, літера-
турна казка, відштовхуючись від фольклорної, набуває нових, тільки їй притаманних ознак. Це, насамперед, проявляється у 
присутності так званого «ігрового начала». Гра починається з того, що автор звертається до такої давньої жанрової традиції, 
як казка. Відбувається своєрідна гра з жанром, яка може бути забарвлена авторською іронією. При цьому атмосфера грай-
ливості створюється взаємодією елементів гри як в оповідній структурі організації літературної казки. 

Традиційні елементи народно-казкової структури в історично та художньо іншій для них системі авторського твору 
– відмінна жанрова особливість саме літературної казки. Автор нерідко залучає читача в створену ним гру за певними пра-
вилами, що, поза сумнівом, привертає увагу читача. Ігровий ефект у казці досягається через таке явище як «зміна масок» 
оповідачем. Це означає, що казковий оповідач виконує потрійну роль – героя казки, носія її законів та реального оповідача. 
В літературній казці це проявляється у переході від зовнішньої до внутрішньої нарації, у неодноразових звертаннях автора 
безпосередньо до читача не тільки як до спостерігача, а й до учасника певних подій. Ігровий характер суб›єктної органі-
зації чарівної казки трансформується, поширюється на всі рівні організації тексту твору і виходить за його межі. Якщо в 
текстовому просторі літературної казки гра зачіпає форму тексту, його синтаксичні та лексико-фразеологічні ресурси, то за 
межами конкретного тексту вона приймає форму інтертекстуальних ігор, що являє собою включення літературної казки у 
різноманітні міжтекстові зв’язки [2, с. 87]. 

Саме інтертекстуальна гра у формі «архітекстуальності» є сполучною ланкою між відродженими в літературній казці 
змістовними елементами семантичного ядра чарівної казки – чарівно-казковим хронотопом та ігровою атмосферою. Через 
інтертекстуальну гру встановлюється зв›язок між народною чарівною казкою і літературною казкою. Таким чином, хро-
нотоп літературної казки, як і всі інші рівні її текстової організації, сприяє створенню ігрової атмосфери в текстах творів 
цього жанру. 

Ігрова атмосфера і хронотоп чарівної казки залежать від конкретної культурно-історичної ситуації та від особливостей 
письма кожного автора. До таких елементів належать: сюжет чарівних випробувань, окремі казкові мотиви, стійкі функції 
персонажів, традиційні формули-кліше, імена персонажів чарівних казок, інтонаційно-мовний лад тощо. Вони є додаткови-
ми сигналами для сприйняття різноманітних модифікацій казкового жанру. 

Отже, жанрова структура літературної казки формується за рахунок системної взаємодії ігрової атмосфери твору, що 
включає відроджуваний чарівно-казковий хронотоп, і факультативних носіїв чарівної казки. Лише така взаємодія «здатна 
сформувати літературну казку як жанр навіть на фундаменті неказкового, в основному, образного матеріалу».

Авторська казка відрізняється від фольклорної, за своєю жанровою природою є витвором індивідуальної, а не колектив-
ної творчості. В основі літературної казки знаходиться зовсім особливе авторське «світовідчуття». Багато авторів у казковій 
формі розповідали свою власну життєву історію. Наприклад, Льюіс Керролл для створення образів персонажів своїх казок 
обрав власних друзів: викладача одного з коледжів Оксфордського університету Робінсона Дакуорт і його доньок – Едіт і 
Лорен; А. Мілн використовував факти зі свого життя, а саме деякі епізоди свого спілкування з сином. 

Будь-яка казка, безумовно, відображає певні моральні принципи, соціально-політичні проблеми того часу, в якому живе 
автор, а також своєрідність його творчої особистості. Фольклорна казка не знає категорії «образу автора» (мова йде про 
оповідача, казкаря). Саме авторська позиція, яскраво виражена в літературній казці, дозволяє ідентифікувати запозичення, 
взяті з ідейно-естетичної системи фольклорної казки. При цьому враховуються орієнтація на певного слухача і його сприй-
няття, ефект жанрового очікування, ставлення до дива та його обґрунтування.
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Так, розглянуті нами казки англомовних авторів мають неритуальний характер, вони не є сакральними (в жодній ана-
лізованій казці автори не використовують божества та їх описи); в казках повністю відсутній етіологізм та достовірність 
(лише в казці А. А. Мілна про Вінні Пуха автор згадує ліс, в якому живе головний герой, існує насправді).

У проаналізованих казках нами виділено:
неміфічних героїв-людей: Happy Prince, Selfish Giant, Little Hans, Miller, Young king, Infanta and dwarf, Fisherman, the 

Star-Child (O. Wilde); Robert, Anthea, Jane, Cyril (E. Nesbit); Puck, Mowgli, Teddy, Dan, Una (R. Kipling); Doroth, Oz (L. Frank 
Baum); Alice (L. Carroll); Peter, Susan, Edmund and Lucy (C.S. Lewis);

неміфічних героїв-тварин: Lion (C.S. Lewis); Winnie the Pooh (A. Miln); Rabbit, Pig, Cheshire Cat (L. Carroll); Totto the 
dog, Lion, the Winged Monkeys (L.F. Baum); Shere Khan the tiger, Wolves, Ballo the bear, Bagheera the panther, Darzee the tailor-
bird, Chuchundra the musk-rat, Rikki-tikki-tavi the mongoose, Nag the Cobra, Nagaina the Cobra (R. Kipling); the Swallow, the 
nightingale (O. Wilde);

неміфічних героїв (неіснуючі): phoenix, mеrmaid, the remarkable rocket, the witch, the fishfootman, the March hare, the 
Winged Monkeys, the Scarecrow, tin Woodman, Psammead, the Wicked Witch, a Great Wizard, King of Beasts, the King of the 
Monkeys, Pack of Pook’s Hill. 

Події в казках відбуваються в позаісторичний час, у вигаданих містах та країнах: the land of Oz, The Wonderland, Pook’s 
Hill, the city of Emeralds, the land of the Munchkins. У всіх проаналізованих казках відсутня етіологія. Під етіологією ми ро-
зуміємо умови та причини виникнення певних об’єктів. 

У Folklore Fellows Communications, заснованому визначними дослідниками поетичної традиції Больте, Кроком, Ольрі-
хом, Сідовим та фінським фольклористом Анті Арне була запропонована така класифікація казкового матеріалу [3, с. 234]:

1. Казки звіринні: звірі лісові, лісові і домашні, людина і лісові звірі, звірі домашні, птахи, риби, інші звірята [3, с. 24].
2. Казки властиві:
А) Казки чудесні – надприродні противники, зачарований чоловік або жінка, надприродні завдання, надприродні поміч-

ники, надприродні предмети, надприродна сила або знання, інші надприродні моменти.
В) Казки легендарного характеру: де виступає Бог, святі, чорти (сюди ж занесені такі мотиви, як надприродні свідки 

злочину: чудесна дудка, кості, що співають і т.д.).
С) Казки-новелли (сватання до королівни, дівчина виходить за королевича, вірність і невинність, научування злих жі-

нок, мудрі хлопці і дівчата, казки про долю, про злодіїв та розбійників).
D) Казки про дурного чорта та велетня [3, с. 34]. 
Казки поділяють на: 1) казки з чудесним змістом; 2) побутові казки; 3) казки про тварин. Сюжет літературної казки не по-

вторюється. Автор літературної казки змішує ознаки фольклорної казки (використовує казкові формули – ритмізовані прозаїчні 
фрази, клішовані описи місця дії, загально фольклорні епітети) з казками про тварин, новелістичними казками, анекдотичними каз-
ками, чарівними казками, небилицями, міфологічними казками, кумулятивними казками. В авторських казках яскраво виражені 
мотиви казок про тварин (тваринний епос). У цих казках головними героями виступають тварини, птахи, риби, а також предмети, 
рослини та явища природи. У казках про тварин людина або 1) грає другорядну роль, або 2) займає положення, рівноцінне тварині.

Тематичну класифікацію було запроновано фінськими дослідниками фольклору Анті Аарне та Стітом Томпсоном.
• Дикі та домашні тварини: Вінні-Пух, Кенга та крихітка Ру, кролик, песик, Балу, Багіра, Шерхан; 
• Людина та дикі тварини: 1) Кристофер Робін та Вінні Пух; 2) Аліса та Чеширський кіт, Білий кролик; 3) Щасливий 

принц та Ластівка;4) Дороті та боягузливий лев,5) хлопчик та мангуст, люди та кобра.
• Інші тварини, предмети, рослини та явища природи: Дровосік, Лев, Металева людина, Сніп, пам’ятник Щасливого 

принца, ракета, Вітер змін, оживаючі рослини та тварини. 
За ознакою спрямованості на цільову аудиторію казки про тварин поділяють на:
1. Дитячі казки.
• казки, що розповідають для дітей;
• казки, які розповідають діти.
2. Дорослі казки. 
Отже, у авторській казці змішуються ознаки фольклорної казки (автори використовують казкові формули – ритмізовані 

прозаїчні фрази, клішовані описи місця дії, загально фольклорні епітети) з казками про тварин, новелістичними казками, 
анекдотичними казками, чарівними казками, небилицями, міфологічними казками, кумулятивними казками. В авторських 
казках яскраво виражені мотиви казок про тварин (тваринний епос).
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ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ ЛІКАРЕМ І ПАЦІЄНТОМ  
У ЛІТЕРАТУРНО-МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПРОЗИ США

У статті досліджено наративні механізми конструювання ситуації “лікар – пацієнт” у літературно-медичному дискурсі 
прози США. Виявлено найпоширеніші комунікативні перешкоди на матеріалі прозових творів, об›єднаних медичною проблемати-
кою та занурених у хронотоп клінічного середовища. Стаття є першою науковою розвідкою, спрямованою на з’ясування специфі-
ки комунікації між лікарем і пацієнтом у художній площині американської прози; уточнення потенційних перешкод у спілкуванні, 
їх наративне оформлення; виявлення ролі наратора-як-лікаря і наратора-як-пацієнта в оприявненні авторської інтенції та реа-
лізації рецептивного простору читача. 

Ключові слова: літературно-медичний дискурс, проза США, література XX століття, комунікативна ситуація “лікар – па-
цієнт”, наратор, хронотоп лікарні.
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CHALLENGES OF DOCTOR-PATIENT COMMUNICATION  
IN THE LITERARY AND MEDICAL DISCOURSE OF THE U.S. PROSE

The aim of the present research is to examine the narrative representation of difficulties in doctor – patient communication as exem-
plified by the literary and medical discourse of the U.S. prose. The material of the research is the corpus of literary writings, focused on 
medical issues and imbedded in the clinical chronotope. In the course of our research, we found that doctor – patient communication in the 
literary and medical discourse of the U.S. prose is impeded by the following challenges: (1) language barrier between the physician and 
the patient (or patient’s relatives), including the excessive use of Latin or medical slang; (2) cultural barrier between the physician and the 
patient (e.g., doctor’s biased attitude towards the patient); (3) ideological barrier between the worldview of the physician and that of the 
patient; (4) patient’s physical limitations (e.g., paralysis, speech impairment, mental disorder etc.); (5) motivational barrier (doctor’s delib-
erate detachment from the patient or patient’s unwillingness to cooperate during the interview). Within the framework of the material under 
consideration, the U.S. writers use the abovementioned categories of communication challenges in order to implement a particular artistic 
intention, which acts in compliance with a certain literary trend and according to a specific stage in the development of American medicine 
and healthcare. Further research is needed to study the fictional representation of doctor-patient communication in the literary and medical 
discourse of the U.S. prose, which will improve the content of training courses in the world literature and form a methodological basis for 
the development of special courses, theme-based seminars and academic syllabi.

Key words: literary and medical discourse, the U.S. prose, the 20th century literature, the “doctor-patient” communicative situation, 
narrator, chronotope of the hospital.

Комунікація між лікарем і пацієнтом є невід’ємною передумовою належного лікування, а отже, позитивного результату 
медичної допомоги [1; 4]. У зв’язку з цим, актуальним є дослідження потенційних комунікативних перешкод, які виника-
ють у ситуації “лікар – пацієнт” [3]. Очевидно, що найпоширеніші проблеми комунікації між лікарем і пацієнтом знаходять 
оприявнення в художній літературі, яка є “дзеркалом” суспільства, що відображає історичний контекст, тенденції епохи 
і унікальний світогляд нації [2]. Мета статті – дослідити наративні механізми конструювання ситуації “лікар – пацієнт” у 
літературно-медичному дискурсі прози США. Стаття є першою науковою розвідкою, спрямованою на з’ясування специ-
фіки комунікації між лікарем і пацієнтом у художній площині американської прози; уточнення потенційних перешкод у 
спілкуванні, їх наративне оформлення; виявлення ролі наратора-як-лікаря і наратора-як-пацієнта та реалізації рецептивного 
простору читача. Дослідницька методика базується на застосуванні сучасних літературознавчих студій у царині наратоло-
гії, рецептивної естетики і герменевтики. 

Найпоширеніші комунікативні перешкоди у ситуації “лікар – пацієнт” проаналізовано на матеріалі американських про-
зових творів, об›єднаних медичною проблематикою та занурених у хронотоп клінічного середовища: оповідання “Those 
Extraordinary Twins” (1894) Марка Твена та “Hygeia at the Solito” (1903) О.Генрі; роман “Johnny Got His Gun” (1938) Дал-
тона Трамбо; повість “The Pearl” (1947) Джона Стейнбека; роман “The Bell Jar” (1963) Сильвії Плат; оповідання Вільяма 
Карлоса Вільямса (1883–1963); роман “The Centaur” (1963) Джона Апдайка; оповідання Річарда Зельцера (1928–2016); ро-
мани “The House of God” (1978) та “Mount Misery” (1997) Семюела Шема; “Doctors” (1988) Еріка Сігала; “Girl, Interrupted” 
(1993) Сюзанни Кейсен; “Nothing Lasts Forever” (1994) Сідні Шелдона; “Prozac Nation” (1994) Елізабет Вуртзель та “Critical 
Condition” (2002) Пітера Клемента.

Мовні бар›єри між лікарем і пацієнтом (або родичами пацієнта) стають на заваді успішній комунікації в оповіданнях лі-
каря-письменника Вільяма Карлоса Вільямса (1883–1963). Вільямс практикував медицину у період Великої депресії і часто 
мав справу зі складними, “нестандартними” пацієнтами та членами їх сімей – іммігрантами, які жили за межею бідності і 
часом ледве розмовляли англійською: “He couldn›t speak a word of English and I knew practically no Italian, so he let it go at 
that” [18, c. 100]. У зв’язку з цим, проблеми комунікації і труднощі спілкування між лікарем і пацієнтом формують тематич-
не ядро малої прози Вільямса: “A peasant woman who could scarcely talk a word of English, being recently come from the other 
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side. I could scarcely understand her few broken words. Her sentences were seldom more than three or four words long” [18, c. 61]. В 
оповіданнях збірки “The Doctor Stories” безперервно простежується комунікативна природа медицини: наратор прагне до-
могтися успішної комунікації з пацієнтом, намагається побудувати стосунки, засновані на партнерстві та взаєморозумінні. 

В оповіданні Марка Твена “Those Extraordinary Twins” (1894) порушення комунікації між лікарем і пацієнтом забез-
печує досягнення комічного ефекту і спрямоване на критичне споглядання гетеродієтичним наратором інституту меди-
цини наприкінці XIX століття. Умисне відсторонення лікаря від пацієнта відбувається шляхом надмірного використання 
латинської мови і вузькоспеціалізованої лексики, що поступово нагромаджується у термінологічну нісенітницю: “I concede 
that great care is going to be necessary here; otherwise exudation of the esophagus is nearly sure to ensue, and this will be followed 
by ossification and extradition of the maxillaris superioris, which must decompose the granular surfaces of the great infusorial 
ganglionic system, thus obstructing the action of the posterior varioloid arteries, and precipitating compound strangulated sorosis of 
the valvular tissues, and ending unavoidably in the dispersion and combustion of the marsupial fluxes and the consequent embrocation 
of the bicuspid populo redax referendum rotulorum” [16, c. 240.]. З приводу надмірного використання лікарями латини розмір-
ковує наратор у романі “Doctors” (1988) Еріка Сігала. На переконання студента медичного вишу, перевантаження мовлення 
лікарів латинською мовою спрямоване на умисне “утаємничення” процесу лікування і затуманення значення сказаного: 
“We’re taught to write in Latin just to add to our mystique. The patient cannot translate q.i.d (quater in die) as “four times a day” and 
p.c. (post cibum) as ‘after meals,’ and so he feels he’s in the hands of a great healer. A doctor must be very careful never to employ 
a foreign phrase his patient might possibly understand. For instance, he will never write per rectum, but instead abbreviate it to “p.r.” 
[10, c. 313]. У романі “The House of God” (1978) Семюела Шема відмежування лікаря від пацієнтів відбувається за рахунок 
свідомого уникнення безпосередньої комунікації і широкого ужитку медичного сленгу: “Start by not talking to her. If you talk 
to these patients, you’ll never get rid of them. Then sic your BMS on her” [13, c. 62]. Так, імена, прізвища та індивідуальні харак-
теристики людей зредуковані у мовленні лікарів-інтернів до “схем” і “патернів” поведінки, що відображено в абревіатурах 
(“GOMER”, “GOMERE”, “LOL in NAD” та ін.). Порушення комунікації між лікарем і пацієнтом у романі постає потужним 
викривальним засобом: автор висловлює свій протест проти дегуманізуючої системи медичної освіти і охорони здоров’я 
США другої половини XX століття. 

Причиною порушення комунікації можуть стати культурні бар›єри, наприклад, упереджене ставлення лікаря і расова 
дискримінація пацієнта. Так, повна відсутність чи недостатня сформованість міжкультурної компетентності лікаря уне-
можливлює адекватне сприйняття пацієнта як Іншого. Саме такі комунікативні перешкоди спостерігаємо у повісті “The 
Pearl” (1947) Джона Стейнбека: “‘Yes?’ the doctor asked. “It is a little Indian with a baby. He says a scorpion stung it.” <…> 
“Have I nothing better to do than cure insect bites for ‘little Indians’? I am a doctor, not a veterinary” [15, c. 14]. В оповіданні 
“Brute” (1982) Річарда Зельцера лікар-наратор сприймає чорношкірого пацієнта крізь призму расових стереотипів “…a 
great mythic beast broken loose in the city” [11, c. 6]. В оповіданні Вільяма Карлоса Вільямса “A Face of Stone” (1984) ви-
снажений лікар-наратор відверто ділиться з читачем своїми думками під час зустрічі з батьками пацієнта: “He was one of 
these fresh Jewish types you want to kill at sight, the presuming poor whose looks change the minute cash is mentioned <…> She, 
on the other hand, “looked Italian, a goaty slant to her eyes, a face often seen among Italian immigrants <…> A face of stone” [18, 
c. 78]. Саме таким чином письменники наголошують на важливості збереження гуманістичних міжособистісних стосунків 
і здатності залишатися Людиною попри все.

На заваді успішній комунікації можуть стояти ідеологічні бар›єри між світоглядом лікаря і світоглядом пацієнта. У ро-
мані “Nothing Lasts Forever” (1994) Сідні Шелдона лікарка Пейдж Тейлор має справу з набожним батьком, який забороняє 
оперувати свого шестирічного сина з огляду на релігійні переконання: “We are Jehovah›s Witnesses. The Lord will not let him 
die, and I will not let him be tainted with someone else›s blood” [12, c. 162.]. Відтак, лікар вирішує оперувати без згоди батька, 
фактично порушуючи закон заради порятунку дитини. У романі “The Centaur” (1963) Джона Апдайка Джордж Колдуелл 
настільки зациклений на власному стражданні, що всі рекомендації лікаря не досягають адресата: “You believe your body is 
like a horse you get up on and ride for a while and then get off. You ride your body too hard, You show it no love. This is not natural. 
This builds up nervous tension <…> “You’re a straight-shooter and I’m grateful,” my father said. Outside <…> my father said to 
me, “See, Peter? He didn’t tell me what I want to know. They never do” [17, c. 135].

Не менш важливу роль відіграють фізичні обмеження пацієнта (параліч, порушення мовлення, психічні розлади тощо) у 
процесі комунікації з лікарем. Так, у романі “Mount Misery” (1997) Семюела Шема молодий лікар стикається з труднощами 
у спілкуванні з пацієнтами психіатричної лікарні: “I tried to talk with the patients. Someone had to. It wasn›t easy. Either they 
were too crazy-hot to talk, or, doused with drugs, too cool” [14, c. 402]. В антивоєнному романі “Johnny Got His Gun” (1938) 
Далтона Трамбо молодий американський солдат Джо Бонем отримує численні поранення під час Першої світової війни вна-
слідок розриву снаряду і опиняться замкненим у власному тілі: у нього ампутовано кінцівки, він втратив будь-який зв›язок 
із зовнішнім світом, однак прекрасно усвідомлює своє трагічне становище. Як наслідок, азбука Морзе стає єдиним каналом 
комунікації між пацієнтом і медичними працівниками: “All during this he kept up his tapping and now that the doctor was quiet 
he tapped much harder. It was just possible that the doctor might understand what he was trying to do” [9, c. 192].

У романі “Girl, Interrupted” (1993) Сюзанни Кейсен розмова з лікарем зазнає часової деформації крізь призму межового 
розладу особистості пацієнтки: “I didn›t mention that I›d never seen that doctor before, that he decided to put me away after only 
fifteen minutes. Twenty, maybe. What about me was so deranged that in less than half an hour a doctor would pack me off to the 
nuthouse? He tricked me, though: a couple of weeks. It was closer to two years. I was eighteen” [6, c. 39]. У романі Пітера Клемен-
та “Critical Condition” (2002) Кетлін Салліван опиняється замкнутою у власному тілі внаслідок внутрішньомозкового кро-
вовиливу, і єдиним засобом її спілкування з лікарем залишаються мімічні рухи: “Her lids closed and opened twice, indicating 
yes. Do you need more morphine?” A definite no. “Are you anxious?” Her eye shot toward the ceiling again. <…> This time he got 
a sharp blink and an elevated gaze <…> Yes, snapped her lids” [5, c. 28]. Отже, провідна роль відведена міміці як засобу екс-
теріоризації силенціального ефекту: цей прийом наділяє читача деякою рецептивною свободою у художній розбудові опо-
віді, даючи змогу самостійно відтворити зображений наративний простір. Водночас, принципово важливим стає наративна 
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компетентність лікаря – а саме вміння задавати правильні питання для отримання необхідних анамнестичних даних: “…but 
if he didn’t ask the right questions, she wouldn’t be able to tell him” [5, c. 30]. 

На заваді комунікації може стати мотиваційний бар’єр – коли один із комунікантів не зацікавлений у співпраці. Напри-
клад, в оповіданні “Hygeia at the Solito” (1903) Марка Твена репрезентовано комічну ситуацію, в якій лікар поспіхом оглядає 
абсолютно здорового чоловіка, переплутавши його зі своїм пацієнтом, і відповідно, робить хибний висновок про відсут-
ність у останнього туберкульозу: “…the doctor came briskly out. “Your man,” he said promptly, “is as sound as a new dollar <…> 
And like a puff of wholesome, blustery wind the doctor was off” [7, c. 161]. У романі “The Bell Jar” (1963) Сильвії Плат нараторка 
болісно відчуває байдужість та відстороненість лікаря, що знаходить метафоричне відображення у свідомості пацієнтки: “I 
curled in the cavernous leather chair and faced Doctor Gordon across an acre of highly polished desk” [8, c. 135]. Натомість, не-
бажання пацієнта співпрацювати під час збору анамнезу спостерігаємо у романі “Prozac Nation” (1994) Елізабет Вуртзель: 
“The first time I see any therapist <…> there are certain routine questions we must go through. There is the usual medical trivia: Are 
you allergic to penicillin? Whom do we contact in an emergency? Are you on any drugs? And then there’s all the family stuff: not 
the anecdotal kind that is the bulk of therapy itself, but things like, Is there any history of depression in your family? At first, I always 
forget about everyone else, about my cousins who tried to kill themselves and about my great grandmother who died in an asylum 
and about my grandfather the alcoholic and about my grandmother with the terrible melancholia <…> I always forget about all these 
people and say, I’m the only one. It’s not an act. I just honestly don’t think of any of these people as really related to me because 
they’re all on my dad’s side, and I hardly feel like he’s in my family” [19, c. 27-28]. 

Таким чином, у ході дослідження встановлено, що порушення комунікації між лікарем і пацієнтом у межах аналізова-
ного дискурсу відбувається за рахунок таких чинників: (1) мовний бар›єр між лікарем і пацієнтом (або родичами пацієнта), 
у тому числі внаслідок надмірного використання лікарями латинської мови чи медичного сленгу; (2) культурний бар›єр 
(наприклад, упереджене ставлення лікаря до пацієнта); (3) ідеологічний бар›єр між світоглядом лікаря та світоглядом па-
цієнта; (4) фізичне обмеження пацієнта (параліч, порушення мовлення, психічні розлади тощо); (5) мотиваційний бар›єр 
(умисне відсторонення лікаря від пацієнта чи небажання пацієнта співпрацювати під час збору анамнезу). У медичному 
дискурсі художньої прози США комунікативна ситуація “лікар – пацієнт” набуває ключового значення, адже їй відведена 
роль вузлового пункту, який визначає подальший розвиток сюжету, ритм оповіді, зміст і форму репрезентації персонажів, 
закономірності авторського моделювання художнього простору. Відтак, свідоме чи неумисне порушення комунікативного 
паритету під час медичного огляду і лікування провокує зсув горизонту очікувань і переформатування естетичного досвіду. 
Кожний комунікативний бар’єр у момент звернення до лікаря і артикуляції глибоко інтимних почуттів і страхів людини 
– це виклик, який автор кидає рецептивній інстанції читача. Порушення комунікації між лікарем і пацієнтом актуалізує 
читацьку готовність поставити себе на місце співрозмовника і слугує продуктивним засобом пізнання “Іншого” та само-
пізнання власного “Я”. Окреслені категорії комунікативних перешкод використовуються у межах аналізованого дискурсу з 
метою реалізації конкретного художнього наміру, що яскраво відображає тенденції літературної епохи, а також особливос-
ті розвитку медицини і охорони здоров›я США. 
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ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ СУЧАСНОГО НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТУ 
(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ КНИГИ МІЧІО КАЙКУ «МАЙБУТНЄ 

РОЗУМУ. НАУКОВІ СПРОБИ ОСЯГНУТИ, ВДОСКОНАЛИТИ І ПІДСИЛИТИ ІНТЕЛЕКТ»)

У статті розкрито виражальні та прагматичні можливості тих мовностилістичних засобів, що увиразнюють науково-
популярний виклад книги Мічіо Кайку «Майбутнє розуму. Наукові спроби осягнути, вдосконалити і підсилити інтелект». Ви-
явлено складники (на рівнях діалогічності, образності, протиставлення, відсилання до певних художніх творів чи кінокартин), 
які пов’язані з емоційно-інтелектуальним впливом на аудиторію. Встановлено, що активна авторська позиція щодо формування 
наукових знань в адресата сприяє засвоєнню складних раціональних понять, зумовлює постійну взаємодію дослідника з читачем. 
З’ясовано функціональне навантаження експресивних елементів, що полегшують сприйняття представленої наукової картини 
світу.

Ключові слова: науково-популярний текст, діалогічність, образні аналогії, смислові опозиції, ремінісценції.
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THE EXPRESSIVE MEANS OF MODERN SCIENTIFIC POPULAR TEXT  
(BASED ON THE MATERIAL OF THE UKRAINIAN TRANSLATION OF MICHIO KAKU’S BOOK 

«THE FUTURE OF THE MIND: THE SCIENTIFIC QUEST TO UNDERSTAND, ENHANCE  
AND EMPROWER THE MIND»)

The article deals with expressive and pragmatic possibilities of those linguostylistic means that emphasize the scientific popular outline 
of a book by Michio Kaka’s «The Future of the Mind: The Scientific Quest to Understand, Enhance and Empower the Mind». It reveals the 
components that are connected with the emotional and intellectual influence on the audience. The article establishes that the active author’s 
position regarding the formation of addressee scientific knowledge promotes the assimilation of complex rational concepts, predetermines 
the constant interaction between a researcher and a reader. The functional yield of expressive elements facilitating perception is deter-
mined. It outlines the linguistic or extra-linguistic factors due to which scientific ideas can become popular and well-known. It notes that 
the professor of theoretical physics involves interlocutors to complex problems and bioethical issues, constantly encourages collaboration. 
The interrogative headlines, rhetorical questions, dispute elements, «question and answer» uniformity and open final parts illustrate the 
role of a reader. Hence, the author leaves him/her the priority to adjust differences. The figurative context (analogies, personification, met-
aphors, simulated imaginary situations, convergence of distant concepts) activates the reader’s imagination and better reveals the essence 
of unknown phenomena, fulfilling the cognitive function. The contrasting effect of semantic meanings (oxymorons, contextual antonyms, 
paradoxes, antithetical concepts) underlines the difficulties of modern scientific research, experiments, and forecasts. Literary and cinemat-
ic reminiscences become an organic component of the presented scientific worldview, combine objective physical knowledge with artistic 
thinking and aesthetic feelings. The prospects of our study are to analyze other expressive and evaluative means of identifying science 
popular intelligence and prospecting, to explore the components of the author’s linguistic behavior, to reveal his creative personality and 
the signs of an individual style.

Key words: scientific popular text, dialogics, figurative analogies, semantic oppositions, reminiscences.

Професор теоретичної фізики М. Кайку написав чимало праць саме для широкого кола читачів, тобто йдеться про 
успішне поширення наукових відкриттів, технологічних досягнень, складних питань світобудови (розвідки перекладено 
десятками мов світу). Привертає увагу вміння науковця перетворювати нелегкі наукові теорії на захопливі розповіді, а, як 
видно з результатів, ця тактика є плідною: дослідник є телеведучим «BBC», «Discovery», «Science» й автором радіопереда-
чі. Сучасні мовознавці обґрунтовують потребу відроджувати науковий стиль, що означає від практики знеособлених тек-
стів перейти до жвавого й виразного письма з розмаїттям засобів, які переконливо та влучно виражали би певні ідеї. Пилип 
Селігей слушно зауважує, що наука має прагнути неясне робити ясним, складне – простим, а якраз нерозуміння потреби 
зацікавлювати читача зумовлює «одноманітно написані твори з убогим риторичним багажем», тому й не кожному вченому 
до снаги створити цікаву науково-популярну книжку [6, с. 486]. Н. В. Зелінська дослідила емоційно розкутий виклад текстів 
ХІХ – початку ХХ ст.: автори того періоду поєднували інтелектуальне та експресивне, прагнули полегшити складні концеп-
ції [2]. Г. М. Дядюра відзначає помітну гуманізацію традиційно точних, «строгих» галузей знання й наближення наукових 
понять до буденної сфери, виявляє компоненти популярного викладу наукових творів (зокрема засоби зближення автора 
й реципієнта), а також прогнозує дедалі більше зростання образності в майбутніх фахових текстах [1]. Н. Ф. Непийвода 
розглядає три складники (ставлення до об’єкта дослідження, читачів та колег-науковців), що забезпечують комунікативну 
досконалість наукового дослідження, доводить важливість залучати потенційних співрозмовників (через посередництво 
тексту) до міркувань, показувати хід своєї думки, тобто відчувати себе й автором, і читачем водночас [4; с. 16]. На думку П. 
О. Селігея, будь-який американський учений почувається вільніше за українського: не цурається навіть у найповажнішому 
тексті експресивних елементів, яскравих образів, ліричних чи жартівливих відступів тощо. У розділі «Досконалий науковий 
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текст» [6, с. 336–520] мовознавець наголошує на вимогах до сучасного наукового стилю – бути антропоцентричним, не від-
лякувати, а привертати увагу, «вербувати послідовників», застосовувати помірну мовну експресію, пом’якшувати сухість 
викладу. Вважаємо, що саме таку естетично-емоційну настанову Мічіо Кайку залучає до творення наукової моделі світу.

Актуальність теми зумовлена необхідністю з’ясувати, завдяки яким мовним чи позамовним чинникам наукові ідеї мо-
жуть ставати популярними, загальновідомими. Тож метою нашого дослідження є виявити сукупність тих мовностилістич-
них засобів бестселера, які в українському перекладі уможливлюють широкий простір для активного впливу на читача. 
Необхідно виконати такі завдання: 1) проаналізувати складники, що пов’язані з експресивністю висловлювання та увираз-
ненням науково-популярного викладу; 2) визначити виражальні та прагматичні можливості тих засобів (на рівних рівнях), 
що сприяють емоційно-оцінному усвідомленню фізичних явищ та зменшують комунікативну відстань між теоретиком та 
аудиторією. Виявляючи чимало доречних засобів виразності в досліджуваному виданні, зосередьмося на найпоширеніших 
із них.

1. Діалогічність. Текст «для широкого кола» означає неодмінне врахування чинника адресата – не колег, обізнаних із 
вузькою проблематикою, а, найімовірніше, ненауковців, які сприймають нові факти, щоби розширити свій світогляд, а тому 
вкрай важливо не послаблювати пізнавального інтересу. Заголовки-запитання (назви розділів і підрозділів трьох «книг», з 
яких складається видання) дають великий простір читачеві для попереднього пізнання, адже той ніби отримує заздалегідь 
завдання – висловити гіпотезу самотужки, тобто автор ненав’язливо представляє проблемні моменти: «Чи можна стирати 
спогади?», «Чому ми пліткуємо і граємо в ігри?», «Чи казатимуть роботи неправду?», «Чи реальність справді реальна?», 
«Що таке гумор? Навіщо нам емоції?», «Що може піти не так?», «Як виміряти інтелект?», «Чи можливо конструювати сві-
домість?», «Саванти: супергенії?», «Швидше за світло?» та ін. Що невідоміше явище, то більше запитань у заголовках, як 
у розділі «Позаземний розум». Невипадковим є розташування і в самому тексті: типовими засобами діалогічного викладу 
Мічіо Кайку є запитання або безпосередньо на початку коротких частин, або у кінці мікротем. Основне комунікативно-
прагматичне навантаження таких вступів – відразу зацікавити й заохотити до пошуку, наприклад: «Геніями стають чи 
народжуються? Як дискусії про роль природи й виховання у формуванні характеру та здібностей людини розв’язують за-
гадку інтелекту? Чи може звичайна людина стати генієм?» [3, с. 164]. Потрійне формулювання проблеми підводить читача 
до самостійного осмислення «правила 10 тисяч годин», яке автор висловлює англійською приказкою «Практика веде до 
досконалості». За допомогою завершальних «каскадів» запитань автор знову-таки віддає першість читачеві у розв’язанні 
суперечностей: «Чи, розкриваючи молекулярні, генетичні й нейронні таємниці мозку, ми, бува, не дегуманізуємо в якомусь 
сенсі людину, зводячи її до набору атомів і нейронів? Якщо ми визначимо всі до єдиного нейрони мозку і простежимо всі 
нейронні шляхи, то чи не позбавить це людську природу її загадковості й манії?» [3, с. 363].

Чимало запитань пов’язані часто-густо з навмисним моделюванням уявних ситуацій: «Що буде, якщо хтось украде ваш 
винахід, прочитавши ваші думки?» [3, с. 104], «Що станеться, якщо спогади завантажать нам у пам›ять без нашої згоди?» 
[3, с. 158], «... що було б, якби якомусь свідкові завантажили в мозок фальшиві спогади?» [3, с. 159], «Що станеться, коли 
ми зможемо опанувати будь-яку дисципліну, просто завантаживши в пам›ять відповідний файл? Ким тоді ми будемо?» [3, 
с. 131]. Оскільки ці та інші запитання є радше риторичними, метою автора є не так відповісти, як увиразнити біоетичну про-
блематику, що постає у контексті запровадження технологій, тобто залучити читачів до спільного обмірковування. Звісно, 
дослідник здебільшого сам відповідає на визначені запитання, коли є потреба пояснити, припустити, підсумувати, як-от: 
«Чи додалося б нам інтелекту, якби мозок став більшим? Мабуть, що ні. Є декілька способів підвищити інтелект, керуючись 
законами фізики, але кожний з них має свої недоліки» [3, с. 193], «Чи можна, маніпулюючи жменькою генів, підвищити 
наш інтелект? Цілком імовірно» [3, с. 186], «Як наука боротиметься з психічними розладами в майбутньому? Це складно 
передбачити... » [3, с. 241]. Видно, що у своїх відповідях автор не виражає абсолютної істини, адже йдеться про ймовірність 
наукових передбачень. Як представник наукової спільноти Мічіо Кайку також полемізує з іншими фахівцями, наприклад, 
у «Прикінцевих заувагах» долучається до гострої суперечки стосовно статті «Майбутньому ми не потрібні» («Відповідь 
Біллові Джою»). Тож перед читачем розгортається інтелектуальний диспут: «похмурій дистопії» Б. Джоя М. Кайку проти-
ставляє свої докази впливу технологій на розкол людства, зокрема таку тезу: «Наука аж ніяк не ділить світ на заможних і 
незаможних, а натомість є рушієм достатку» [3, с. 365].

2. Образні аналогії. У резюме про «науковця зі світовим ім’ям» відзначено феномен Мічіо Кайку – «уміння доступно 
пояснити складні проблеми теоретичної фізики та світобудови для широкої аудиторії». Звісно, автор свідомий того, що 
читач, можливо, має певні фонові знання чи й уперше осягає розумом представлені гіпотези, теорії, результати експери-
ментів та прогнози. Відкриття невідомого й передбачення майбутнього неминуче зумовлюють радість пізнання й інші інте-
лектуальні емоції, й у цьому процесі творення наукової картини світу значну роль відіграють засоби образності. Залучити 
до образного мислення – це передусім пояснити через аналогії, унаочнити, логічно зіставити, наблизити складні фізичні 
явища до буденної сфери, переносячи інформацію з одного предмета на інший. Скажімо, аналізуючи недоліки попередніх 
моделей мозку, що змінювали одна одну з кожним новим науковим відкриттям (годинник, телефонна мережа ліній, паро-
вий двигун, комп’ютер, інтернет), дослідник на основі наукових результатів сучасних сканерів пропонує своє зіставлення. 
Мозок – це велика корпорація з величезною бюрократією і лініями підпорядкування, одним генеральним директором, а між 
різними підрозділами постійно циркулюють потоки інформації. Щоб найкраще передати поняття, автор має самоціль – по-
всякчас спонукувати читачів до образного відтворення: «Уявіть собі сосну, де на вершечку – центр управління, а під ним 
– піраміда гілок, що ведуть униз до багатьох локальних центрів» [3, с. 58]. Фізик спростовує хибне уявлення про цілісну 
сутність нашого «я» саме за допомогою аналогії. Йдеться про конкуренцію, тобто постійне змагання між ділянками мозку 
нижчого рівня (керівниками підрозділів) за увагу «центру управління»; водночас наш плин думок – це «какофонія різних 
петель зворотного зв’язку», а свідомість – шторм, вихор подій, розкиданих по всьому мозку. Яскравими є ототожнення 
мозку з млином, музеєм, машиною передбачення, набором транзисторів і гвинтиків – і схожість, і контрастність зіставлених 
об’єктів підкреслюють істотні ознаки людського розуму. Про нерозкриті феномени автор повідомляє, вдаючись до влучних 
порівнянь: підсвідомість – молодий король, котрий на щойно успадкованому троні вважає, що все відбувається з його волі; 
гіпокамп – чорна скринька, чиї внутрішні механізми нам невідомі.
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Фізик персоніфікує різні частини мозку, надаючи їм властивостей конкретних виконавців, діячів із визначеними ста-
тусами: права півкуля – це німий в’язень у голові та адвокат диявола; ліва півкуля – інтерпретатор, який постійно щось 
вигадує; орбітофронтальна кора – контролер, що змушує нас зачиняти двері, мити руки тощо; префронтальна зона – голо-
вний директор, який приймає остаточне рішення, арбітр. Зі сфери раціональних понять автор часто переходить до емоційно 
забарвленого викладу за допомогою образних метафор з потужним семантичним полем: «Як знайти жменьку генетичних 
голок у цій генетичній копиці сіна?» [3, с. 184]; «У 1905 році старий світ Ньютонової фізики вже розсипався під вагою 
експериментів» [3, с. 163]. Спроби створити численні асоціації між наукою й повсякденням стають зрозумілими зі самого 
погляду М. Кайку щодо ролі уяви в процесі пізнання. Дослідник посилається на Ейнштейнову думку: уява важливіша, ніж 
самі знання, бо розширює межі відомого та проникає в сферу невідомого. Щоб унаочнити здатність мозку будувати «дерево 
можливих варіантів майбутнього з численними гілками» (встановлювати причиново-наслідкові зв’язки між подіями), автор 
закликає читача розглянути уявну ситуацію: «Припустімо, ви хочете пограбувати банк. Скільки реалістичних сценаріїв 
такої події ви зможете змоделювати?» [3, с. 72]. Або ж пропонує викликати в думках образ марсіанина, який нібито ви-
падково опинився в супермаркеті біля каси, та передбачити можливе враження інопланетянина про основне заняття людей. 
Дослідник воліє зближувати віддалені поняття, виявляти читачеві приблизну, умовну схожість між певними ознаками, а не 
розлого пояснювати чи детально висвітлювати. Маємо на увазі таке слововживання, наприклад: хамелеоняча властивість 
стовбурових клітин, сміттєва ДНК у геномі, ЕЕГ-візерунок, бібліотека душ, вимикати частини мозку, нейронна архітек-
тура, молекулярний годинник, трюки розумової гімнастики, науковий Армагеддон, генетична Єва і генетичний Адам.

3. Контраст смислових значень. Смислові опозиції пронизують аналізований науково-популярний виклад. Великою 
мірою це пов’язано з авторською настановою об’єктивно представити не лише очевидну необхідність передових техно-
логій і наукових методів, а й також їхній зворотний ефект («Байка про мораль): «Усі технології можна використовувати і 
для добра, і для зла. По суті, наука – це двосічний меч» [3, с. 129]. Оскільки одна з головних функцій видання про вдоско-
налений розум – прогностична (зокрема передбачення етичних наслідків прогресу), то обігравання протилежностей часто 
виражає антитетичний принцип світогляду науковця: «... наш слуга може виявитися нашим катом» [3, с. 361]; фотографічна 
пам›ять може бути і благословенням, і прокляттям; «Праця доктора Дельгадо яскраво висвітлила величезний потенціал і 
загрози цієї технології» [3, с. 214]; «... ця технологія дозволить звільнити, а не закріпачити свідомість» [3, с. 227]. За допо-
могою несподіваного експресивного ефекту численних антонімічних пар автор поглиблює істинні читацькі уявлення про 
суперечливість не лише поступу, а й самого інтелекту: «У розумі ви знайдете найшляхетніші думки. Але там також криють-
ся й монстри з підсвідомості» [3, с. 130]. 

«Згадування майбутнього» – оксиморонність виражальної форми, звісно, утримує увагу, але йдеться не лише про 
художній засіб, а поняття. Семантична несумісність слів у словосполученні відображає унікальну ознаку довготривалої 
пам’яті: спираючись на спогади про минуле, людина може визначити події майбутнього. Полярні лексичні значення ста-
ють прикметою «принадних» заголовків («Розумні мушки й дурні миші», «Темний бік технології»), різко розмежовують 
крайнощі, як-от у посиланні на книгу Малколма Гладвелла «Генії і аутсайдери». Визначальними для всієї розвідки є такі 
протиставлення: по-перше, «відоме – невідоме», по-друге, чітко окреслені «за» і «проти» численних теорій (користь / небез-
пека). Звісно, антонімічні відношення слів стають неодмінними складниками парадоксальних суджень, наприклад: Можли-
ве стає неможливим; Ми більше не мусимо полювати заради їжі – ми йдемо в супермаркет; Ми не мусимо носити важкі 
тягарі – тепер ми все возимо в автомобілі; Технології згладжують – а не поглиблюють – соціальні проблеми.

Деякі пари є виразними через пряму протилежність самих понять: два підходи сучасних науковців – пасивне спогля-
дання й активне перетворення; конвергентний / дивергентний інтелект. Однак чимало інших значеннєвих взаємозв’язків 
залежать не від семантичних компонентів, а вузького контексту. Скажімо, один із розділів починається відразу з «куль-
мінаційного пункту»: «Мозок Альберта Айнштайна зник». Поєднання несумісного (комедія – наукова історія) передає 
химерність реальної події, що схожа радше на вигадку. Так само полярними є дві властивості, своєрідні крайнощі, які 
характерні водночас для однієї і тої самої особи (блискучий інтелект – соціальна незграбність): «Кажуть, що серед най-
кращих фахівців у Кремнієвій долині відсоток людей, які мають проблеми із соціальними навичками, вищий за середній» 
[3, с. 174]. На основі цього протиставлення автор намагається логічно обґрунтувати й іншу протидію – унікальний розум 
(високий IQ) / фінансовий успіх у житті. У висновках до теми геніальності виявляємо спробу стикувати два «класи», «ви-
сококваліфікованих математиків і фізиків» та, на противагу, – «середніх» бізнесмена чи політика. У «Думках наостанок» М. 
Кайку резюмує про діаметральну протилежність цих різних ролей, щоправда, зі стереотипного, пересічного погляду: «На-
справді в суспільстві, яке більше цінує спортсменів, кінозірок, коміків і шоуменів, людина з винятковим розумом цілком 
може опинитися на нижчих щаблях соціальної ієрархії» [3, с. 195].

4. Літературні та кінематографічні ремінісценції. Закономірно, що найвідчутнішим у виданні є відгомін творів на-
укової фантастики. Суть у тім, що чимало революційних ідей, які розглядає професор, таки були елементами художнього 
вимислу: «Наука починає наздоганяти наукову фантастику» [3, с. 126]. Нагадуючи читачеві про численні телесеріали та 
фільми («Люди в чорному», «Теорія великого вибуху», «Заборонена планета», «Матриця», «Зоряний шлях», «Аватар», 
«Залізна людина», «Люди Ікс», «Згадати все», «Ігри розуму», «Ідентифікація», «Мозковий штурм», «Вічне сяйво чистого 
розуму», «Сурогати», «Початок», «Планета мавп», «Правдива брехня» та ін.), автор відтворює суть деяких сенсаційних до-
сягнень науки (хай і на рівні експериментів), які можуть стати дійсністю недалекого майбутнього. Ідеться про надлюдські 
здібності савантів, створення штучного гіпокампу, складні хірургічні операції «зсередини», телекінез і телепатію, подолан-
ня амнезії та інших розладів, стирання спогадів. Деякі з кінокартин пророчо змальовували не лише перспективи поступу, 
а й небезпеки, і М. Кайку загострює нашу увагу на цій різкій суперечності. Особливе емоційне враження справляють осо-
бисті дитячі враження від прочитаного («я мріяв», «я захоплювався», «мене вражало»).

Згадки уривків із Біблії слугують історичним тлом для представлення станів свідомості. Скажімо, тлумачачи природу 
сновидінь, автор звертається до 41 глави Книги Буття, історії про Йосипа та фараонів сон. Від біблійних розшифрувань 
снів – до новітніх нейрологічних досліджень та спроб фотографувати процес, від ретроспективи – до ймовірних майбутніх 
методів сканування мозку: «Можливо, колись ви зможете переглянути відеозапис сну, що снився вам попередньої ночі» [3, 
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с. 203]. Згадуючи епізод про Ісуса й опанованого демонами чоловіка (Луки 8:27-33), науковець на такому тлі описує сучасні 
симптоми психічних розладів. Іноді коротке відтворення ланцюга подій «зворушливого» твору не є зайвим, як у випадку з 
романом Деніела Кіза «Квіти для Елджернона». Відзначаючи схвальну оцінку тогочасних критиків, М. Кайку виявляє зміни 
в науковій картині світу за недовгий час: «... ідея про вдосконалення інтелекту здавалась абсурдною. Клітини мозку не від-
новлюються, казали науковці, тож сюжет абсолютно нереальний. Але сьогодні це вже не так» [3, с. 170]. Через непромину-
щу актуальність антиутопій доречно зринає один зі страхітливих образів роману Олдоса Гакслі «Прекрасний новий світ». 
М. Кайку відновлює моторошні образи великої фабрики, де вирощують клонів, та суспільної ієрархії з багатьма щаблями, 
від слухняних робітників до керівництва. Ця тривожна ремінісценція в уривку про керування свідомістю слугує поштовхом 
до складного вибору, який би мав зробити проникливий читач: «Скільки власної свободи й людськості ми готові принести 
в жертву в ім’я миру й соціального порядку?» [3, с. 216].

Дібрані епіграфи також покликані створювати певні асоціативні зв’язки уявлень. Так, цитата зі Шекспірової комедії 
«Сон літньої ночі» споріднює художнє бачення та наукове мислення, адже йдеться про відомості розділу «Змінені стани 
свідомості»: «У всіх коханців, як у божевільних, Кипить у голові: уява їхня таке витворює, що й не збагне Його холодний 
розум». А строфа американської авторки Емілі Дікінсон є своєрідним поетичним «мотто» до теми «Мозок Айнштайна і 
вдосконалення інтелекту»: «За Небо ширший Мозок наш – Візьми до порівнянь – Вміщає Небеса й Тебе Його безмежна 
Хлань». Віршові рядки влучно виражають особисте захоплення професора Кайку структурою мозку – «найскладнішого 
об’єкта у всій Сонячній системі». Однак науковий запал зумовлює й усвідомлення непізнаванності предмета своїх розвідок, 
підсилене браком і загальноприйнятого визначення інтелекту, і консенсусу серед учених щодо походження цього фено-
мена. Цікаво, що автор ілюструє водночас і принцип Коперника, і нові космологічні теорії (про мультисвіт, інфляційний 
Всесвіт тощо), беручи за приклад не реальний, а створений уявою письменника-фантаста пристрій – камеру «Тотальний 
світоглядний вихор» із серії книг «Путівник Галактикою» Адамса Дугласа. Розкриваючи особливості людської здатності 
моделювати майбутнє, учений посилається не лише на філософську модель «Буриданового віслюка», а й на італійську ко-
медію Карла Гольдоні «Слуга двох панів». Адже веселий персонаж Труффальдіно з Бергамо промовисто унаочнює «кван-
тову» поведінку «і-і» (протилежну до логіки «або-або»), і тому для читача складне наукове поняття набуває конкретніших 
обрисів. Щоби читач краще уявив, наскільки недосконалим є МРТ-візерунок, принагідною стає паралель із оповіданням 
про джина й чоловіка, який попросив у того подарунки, викликавши їх в уяві. 

Отже, проаналізований науково-популярний текст засвідчує тісну взаємодію між дослідником і читачем та активну 
авторську позицію щодо формування наукових знань в адресата. Настанова М. Кайку сприяти засвоєнню складних раціо-
нальних понять, чітко виявляти ознаки людського інтелекту зумовлює відкритий, жвавий та доступний виклад. Захоплення 
науковця предметом своєї розвідки набуває у тексті яскравого емоційно-оцінного забарвлення. Виражальні мовностиліс-
тичні засоби є механізмом інтелектуального впливу: професор залучає співрозмовників до неоднозначної проблематики 
та біоетичних питань, постійно заохочує до співтворчості. Питальні заголовки, риторичні запитання, елементи диспуту, 
єдність «запитання – відповідь» та відкриті завершальні частини увиразнюють роль читача, адже в такий спосіб автор за-
лишає пріоритет адресатові – розв’язати суперечності. Образний контекст (аналогії, персоніфікація, метафори, змодельо-
вані уявні ситуації, зближення віддалених понять) активізує уяву та краще розкриває сутність невідомих явищ, виконуючи 
пізнавальну функцію. Ефект контрасту смислових значень (оксиморонів, контекстуальних антонімів, парадоксів, прямо 
протилежних понять) увиразнює труднощі сучасних наукових пошуків, експериментів, прогнозів. Літературні та кінемато-
графічні ремінісценції стають органічним складником представленої наукової картини світу, поєднують об’єктивні фізичні 
знання з художнім мисленням та естетичними почуттями. Перспективи нашого дослідження – проаналізувати й інші екс-
пресивні та оцінні засоби увиразнення науково-популярної розвідки, окреслити компоненти мовної поведінки автора, ви-
яви його творчої особистості та ознаки індивідуального стилю.
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МОВЛЕННЄВА/ТЕКСТОТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ У ТЕКСТОВИХ СМИСЛАХ  
ТА ЖИТТЄВА ЦІЛІСНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 

Зіставляються поняття «особистість людини» та «мовленнєва/текстотворча особистість». Обидва історично поділя-
ються на складові, що залежать від парадигми та позиції ученого щодо об’єкту: чи-то зверхньо-експертної, чи-то емпатійно-
співчутливої (як у комунікативно-рівноправного співучасника). Перше ставлення властиве, зокрема, усталеним на вітчизняних 
теренах російським парадигмам виноградівського «образу автора» та караулівській «мовній особистості». Друге ставлення 
характерне для американських особистісних психологів К.Р. Рожерса та А.Г. Маслоу, що надалі уможливило теорію «пікової» 
особистості у самореалізуванні». Таким само є розуміння авторської смислової присутності у тексті, питомої для англомовної 
культури письма, що, своєю чергою, корінням уходить в античність. Зібрані нами разом за англомовними джерелами дві групи 
текстотворчих категорій – ХІІ мета-змістових понять англомовного авторства (далі «ХІІ-ть...»; див. рис. 1) та 7 англомовних 
авторських текстових смислових параметрів (далі «7-м...») за глибинною суттю перегукуються із «рожерсівсько – маслівською 
піковою особистістю», а споріднює їх індивідуальне смислотворення як у житті загалом, так і, зокрема, під пером людини, що 
пише. «ХІІ-ть...» та «7-м...» категорій допомагають семантично знайти англомовного автора в його тексті та з’ясувати бага-
то шарів індивідуальних смислів.

Ключові слова: «особистість людини», «мовленнєва/текстотворча особистість», компоненти особистості, індивідуальна 
цілісність/гармонійність, гармонійність авторської текстової семантики, 7 англомовних текстових смислових категорій, ХІІ 
англомовних мета-змістових авторських категорій, текстові шари індивідуальної семантики.

Tetyana Myronova, 
Kandidat of Science in Teaching Foreign Languages, Dotsent, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

AUTHOR’S SEMANTIC PRESENCE IN THE TEXT AND ACTUAL PERSONALITY INTEGRITY 

Author’s semantic presence is the textual phenomenon; personality integrity belongs to the life reality. Historically and currently, both 
are in the focus of research, though with moderate success. The scholastic division of human personality is known for centuries and produces 
different components. At this, the division of writer’s semantic presence in the text is uncertain, comes in fragments from the antiquity, stays 
in varying degree in modern creative writing teaching, in particular, in the USA, and also goes into learned judgment about literary texts 
(when individual semantics is respected, as much as it is by English cultural tradition of penmanship). Besides, the English etymology of 
«voice», «point of view», «tone», «diction», «dynamics», «stance», and «taste» (7 textual categories) shows their ancient pertinence to the 
description of author’s semantic presence in the text. However sometime neglected through the ages, such division of the textual individual 
semantics – with its original roots forever in the antiquity – was an early effort to look for the live completeness of the writer’s personality in 
his text. This search for the person in the text opened not only the textual semantic elements of human life, but also, which is of the greatest 
importance, the intuitive feeling of the author’s integrity within his lines and pages. The pleasure of communicating with ‘the truly upright 
person skillful with words’ (Cato the Elder) – as soon as the writer was up to it – testified in favour of the writer’s presence in his text.

The author of the current article has collected ХІІ meta-textual categories (І. Being author-writer as self-regard; ІІ. Personal inde-
pendence; ІІІ. Individualism; ІІІ. А. Egoism-egotism (the historical usage that requires translation with a positive meaning); ІV. Integrity; 
V. Humbleness; VI. Sharing; VII. Truthfulness; VIII. Optimism; IХ. Enthusiasm; X. Common sense; XI. Constructiveness; XII. Imagina-
tiveness) along with 7 textual categories (see fig. 1): the resources were the authentic English materials. The both sets of categories help to 
discern the individual semantic presence in English texts and gear to various layers of textual meaningfulness. In H. Morton’s «Love and 
Lavender», «7 textual» and «XII meta-textual» categories initially direct to the culturally correct attitude to the British author, in general, 
and in particular, reveal several aspects of special meaning that twinkle in a quiet and nice flow of the prevalently the Past Simple narrative 
and rich collection of cross-textual elements (concepts in common use) concerning Victorian London (see fig. 2). The most interesting of 
them will be described in the next publication: a string of somewhat «mysterious mood» stitching up the text and a set of meanings worthy 
being regarded in a kind of psychoanalytic perspective – the both pertain to the individual textual semantics.

As to our current comparison of two kinds of personality presence – the live and the textual – the division into the elements is a relatively 
minor problem versus the reverse research into the personality integrity. With the latter, the ancient intellectuals were more intuitively suc-
cessful in the texts, than the modern researchers of the live personality. The exception can be the empathic paradigm of the third generation 
personality psychology of C.R. Rogers’s and A.H. Maslow’s – they recognise that the harmonious/happy/self-actualizing personality is still 
awaiting for its theory, however both invested much into it through the only possible way: the empathy with the personality.

Key words: «author’s semantic integrity», real life «personality integrity», «personality elements», «harmonious individual semantics 
in the text», ХІІ meta-textual categories (see abbreviation: «ХІІ»), 7 intra-textual individual semantic categories (see: «7»), English culture 
of writing, textual individual meaningfulness, author’s textual semantic income.

Постановка проблеми. Поняття «особистість людини» та «мовленнєва/текстотворча особистість» є невідривні одне 
від одного. Людина як особистість самоздійснюється через смислотворення та у спосіб реального спілкування текстами. 
Автор у іпостасі «мовленнєвої/текстотворчої особистості» щонайперше є смислотворчим явищем, яке постає зі сторінок, 
«проживає» своє життя у кожному конкретному текстові, щоб під тим самим пером ожити смисловим життям у наступно-
му тексті. Питомий зв’язок зазначених понять несе на собі відмітини національно-культурних особливостей, отож, нами 
опрацьовується лише стосовно англомовної мовленнєвої/текстотворчої особистості.

Актуальність. Вітчизняні текстові дослідження англомовної «мовленнєвої/текстотворчої особистості», у що ми праг-
немо зробити певний внесок, потребують відповідної англомовної національно-культурної парадигми. Авжеж досі тутешні 
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студії смислового боку текстів – на теренах якої завгодно мови – незмінно обґрунтовуються за суттю російським ста-
лінським виноградівським «образом автора», пізньою радянською російською караулівською «мовною особистістю» або 
ж сучасним вітчизняним раннім утопічним переліком текстових форм, призначених наповнювати українську особу і не-
наче створювати із неї «мовленнєву особистість». Із огляду на англомовну культуру текстотворення, жодна із згаданих 
усталених парадигм не є коректною. Англомовні автори століттями виховувалися із повагою до індивідуальних смислів 
текстотворення та із відчуттям своєї високої моральної місії у дусі античного правила про «порядну людину, що вміло ви-
словлюється» (Катон Старший). Англомовний автор пошановується як спілкувальний партнер, що живе «мовленнєвою/
текстотворчою особистістю» на сторінках свого тексту та поміж його рядками і своєю семантичною присутністю прово-
дить крізь текст, накопичуючи, новостворений смисловий додаток.

Метою даної публікації є показати питому культурну, текстотворчу та гуманістичну природу запропонованих нами (як 
зібраних разом за різними англомовними джерелами та опрацьованих як інструменти текстового дослідження) ХІІ мета-
змістових англомовних авторських категорій (див. далі скорочення «ХІІ-ть... ») та 7 індивідуальних текстових смислових 
категорій (див. далі «7-м... »). Вони концептуально пов’язані як із древнім античним корінням англомовного текстотворен-
ня, надалі, із сучасною англомовною практикою творчого письма, так й із найгуманістичнішими розробками американської 
«психології третього покоління», тобто психології особистості К.Р. Рожерса та А.Г. Маслоу. Ілюстративно ми зіставлятиме-
мо окремі положення «рожерсівсько-маслівської «пікової» самоздійснюваної особистості» із – за смислом – відповідними 
із «ХІІ-ти...» та «7 ми...» текстотворчими категоріями стосовними англомовної «мовленнєвої/текстотворчої особистості». 

При цьому, запропоноване уточнення поняття «мовленнєвої/текстотворчої особистості» (вихованої англомовною куль-
турою письма) на «ХІІ-ть... » та «7-м... » категорій відповідає багатовіковим спробам через поділення пізнати людський 
внутрішній світ загалом та письменницьке смислове перебування у написаних рядках та поміж ними. Для наочності, по-
силатимемося на наш нещодавній аналіз британського оповідання Г. Мортона «Любов та аромат лаванди» [14], у якому 
відкрилися цікаві глибинні смисли, що надають текстові приємної та спокійної притягальності, поціновуваної його спів-
вітчизниками.

Викладення основного матеріалу. «Особистість» у обох проявах (життєвому та текстовому) обмірковується та до-
сліджується як у древності, так й у сучасності. Дивна річ, античні автори інтуїтивно, але багатогранно та певно відчували 
смислову присутність людини у написаному тексті та відрізняли окремі її аспекти (див. більше про античне коріння «7-
ми...» та «ХІІ-ти...», зібраних нами разом за відомостями про англомовну культуру письма [2]). Особливо у цьому сенсі 
полюбляли письмо Цицерона, авжеж із його сторінок здіймається притягальний співбесідник та випромінюється справжнє 
життя: «римляни тієї доби для нас постають живими особами / the Romans of the day are living figures to us, а Цицерон – не 
всупереч, а завдяки витонченості душі – вражає щедрою людяністю та розумінням людських почуттів / Cicero, in spite of, or 
rather in virtue of his frailties, is intensely human and sympathetic» [3, т. 6, с. 357] (див. більше [2, с. 100]).

Належить зауважити, що, не останньою чергою завдяки особистісності свого письма, Цицерон викликав на англійській 
землі надзвичайне захоплення. Цей античний автор дав перший великий і вічний урок про те, наскільки особистість люди-
ни може просякати в її висловлювання й промовляти до інших. Завдяки такими властивостям свого письма, він століттями 
скеровував англомовне мислення та перо, у нього із захопленням вчилися («наповнювалися Цицероном»), і він виховав ба-
гато британських історичних постатей: «Саме на англіканські проповіді Цицерон вплинув відразу й надовго / The influence, 
however, of Cicero on the Anglican pulpit was immediate as well as constant» [4, т. 9, с. 617]; (див. більше [2, с. 84]).

Пізнання «особистості» загалом відрізняється двобічним інтересом: вже згадані а)  спроби знайти її компоненти (поді-
лити відчуття людської неповторності), а також б) дістатися розуміння, єднальної сили, за якою певні люди складаються 
«гармонійною єдністю». Загалом, припускаючись метафори, «цілісна особистість» нагадує лінгвістичне явище «idiom», 
загальний смисл якої не дорівнює сумі значень окремих її слів. Те саме стосується «тексту», смисл якого не є адитивним 
щодо значень окремих мовних одиниць. Отож, тривалий столітній науковий досвід різного роду поділення «особистості» 
розчаровував тим, що не гарантував зворотного складання компонентів у неначе ту саму «гармонійну цілісність». 

При таких труднощах, у розпізнанні «цілісної гармонійної особи» інтуїтивно опинилися попереду античні текстотворці, 
коли її шукали не в матеріальному світові, а у текстових смислах. Тоді вони спостережували смислову цілісність «мовлен-
нєвої/текстотворчої особистості» (щойно автор тексту був таким, і його рядки перейняли відповідні якості) і не досягали 
її, коли письменник викликав сумніви своїми життєвими суперечливостями. Ці древні поняття про смислову присутність 
людини у тексті, попри свою видиму простоту, все ще залишаються дієвими. Також, завдяки своїй антропоцентричності, 
вони все ще справляють вірний вплив на англомовне текстотворення.

Наукова проблема «цілісності особистості» для психологів все ще відкрита, і це відверто визнається, бо за нею постає 
широке поле індивідуального смислотворення, яке для цих науковців є перепоною. Тексти людського спілкування/смис-
лотворення вони не досліджують, а поза текстами, виникає ще більше спантеличливих питань, бо за англомовним етичним 
ставленням до людини, «особистість» не підлягає експериментуванню та важко вимірюється. 

Важливо відмітити, що «поділення/цілісність» у студіях «особистості» зустрічаються із іншим ускладненням: важли-
вим є ракурс сприйняття теоретиком свого предмету (а ним є, по суті, людська душа, внутрішній світ людини). За одного 
ракурсу із двох, можна не сподіватися дістатися розуміння «цілісності особистості», а за іншого – певні перспективи вже 
почали майоріти. Щоб у цьому переконатися, повертаємося до компонентів «особистості» із увагою до того, як на них 
«дивилися» науковці. 

А таке споглядання у багатовіковому «поділенні особистості» на складові здійснюється двояко: а) знавець зверхнє, із 
олімпу своєї вченості безпристрасно, та не вагаючись, розчленовує «особистість» і б) знавець, співчуваючи «особистості», 
емпатійно «вчувається» у її внутрішній світ та дістається розуміння, що там є, в цьому унікальному, живому, гідному по-
ваги внутрішньому світові. 

Показовими є перші «зверхні» теоретизування психологічної науки за матеріально спостережуваною зовнішністю / 
externally observable differences [7, с. 2–3]; за нею шукали стежки проникнення у секрети внутрішнього світу. При цьому 
діставалися абстрактних положень «стосовно всіх» та «завжди». До прикладу, стародавній Емпедокл (490–430 до н.е.) / 
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Empеdocles визнавав «особистості» за чотирма вічними першоречовинами: землею, водою, повітрям та вогнем; а лікар 
Гіппократ (460–379 до н.е.) / Hippоcrate – за рідинами тіла [7, с. 3–4]. Такі теорії називалися гуморальними (а сучасні аме-
риканські науковці стверджують, що такі думки більш, аніж 2500 річної давнини, не є повними вигадками, бо встановлена 
певна гормональна передумова якостей людини). Надалі своєрідність «особистості» вимірювалася конфігурацією тіла, що 
було характерно для морфологічних теорій / morphological (body type) theories німецького психіатра Ернста Кретчмера 
(1888–1964) / Ernst Kretschmer та американського психолога Вілльяма Шелдона (1898-1977) / William H. Sheldon [7, с. 5].

Знавці «особистості» дуже швидко втратили інтерес до «зверхньо» запропонованих «зовнішніх» класифікацій, яким 
бракувало пояснювальної сили. Надалі, до «особистостей» стали дещо наближатися, хоча так само «зверхньо», але вже 
розмовляючи: «Більшість досліджень, що націлювалися на вимірювання «особистостей», використовували власні повідо-
млення осіб / the measurement studies employ self-report (personality) inventories,... при цьому люди мали описувати себе 
прикметниками / require people to describe themselves by checking relevant adjectives...». Крім того, психологи самі описово 
«оцінювали поведінку людей / observers rate the behaviour» [7, c. 7]. Так працювали британець Ганс Айзенк / H.J. Eysenck та 
американець Раймонд Каттел / R.B. Cattell (1860–1944), пускаючись, поміж іншого, у експериментування.

Наступним кроком у «зверхніх» розмовах із «особистостями» були психоаналітичні теорії / psychoanalytic theories, які 
найбільш шановані за те, що назавжди відірвали інтерес до «особистості» від матеріальних прикмет людини. Крім того, 
експериментування із внутрішнім світом людини було рішуче та назавжди відкинуто фрейдистами. Зигмунд Фрейд (1856–
1939) / Freud Sigmund показав багатомірність людського внутрішнього світу, розрізняючи компоненти «психоаналітичної 
особистості», як-то: «id», «ego» та «superego», що, своєю чергою, крім індивідуальних підсвідомих та генетичних сил, при-
ховують у собі відчуття, мислення, емоції, пам’ять, а також спільнотні цінності, правила та ідеали [8]. 

В ракурсі нашого дослідження, належить поважати психоаналітичну парадигму першорядно за новаторське на той 
час твердження, що індивідуальні прояви внутрішнього світу існують у динамічному прояві / personality development and 
functioning [8, c. 2]. Тим не менш, З. Фрейд залишався «зверхнім» споглядальником внутрішнього світу людини, завжди 
тримаючись позиції «здоровішого», «розумнішого» та «кращого» за свого пацієнта (і зовсім не хотів бути на його місці; 
щойно у нього наставали власні душевні кризи, він їх вирішував на самоті пером – по паперу, тобто через текстотворення). 
Про емпатію (яка руйнує зверхність та відчуженість між людьми) за психоаналізу мова зовсім не йшла, а трансферу на себе 
великий психоаналітик уникав до такої міри, що переривав сеанси.

Попри того, що З. Фрейд цікавився творчими особистостями, за його парадигмою вони не були гармонійними, а пригно-
бленими власним несвідомим. А поза інтересу до трьох-чотирьох граматичних нерегулярностей у своїх пацієнтів, патріарх 
психоаналізу зневажав лінгвістику та текстову матерію («... la linguistique comme telle n’est pas mentionnée par lui. Il faut 
être clair: la psychanalyse freudienne construit entre l’inconscient et le langage un réseau serré de connexions, mais elle le construit 
dans la plus grande ignorance de la linguistique» [10, c. 450]). Так само, його величезний французький аматор Ж. Лакан (1901-
1981) / Jacques Lacan, зі свого боку, прославився як великий глузувальник над лінгвістами, називаючи їх «лінгвістерією / 
linguisterie» [6, c. 416]. Подібні дотики «особистості» й «лінгвістики» різко обмежувалися специфікою рідної мови психоа-
налітиків: З. Фрейд залишався в межах німецької, а Ж. Лакан – французької. 

Надалі, зрощений психоаналізом Г. Юнг (1875–1961) / Carl Gustav Jung  наблизив дослідження індивідуального творця 
до статусу вже значно приємнішої «здорової особистості» та впровадив категорію: «індивідуально скомпанованої особис-
тості / individuated person» [11, с. 70]. Ще пізніше (при цьому ми оминаємо певний проміжний внесок декількох їхніх гідних 
співвітчизників), К.Р. Рожерс (1902–1987) / Carl Ransom Rogers та, зі свого боку, – А. Г. Маслоу (1908-1970) / Abraham 
Harold Maslow усталили думку, що людську творчість належить досліджувати не за матеріальними продуктами, а за осо-
бистістю творця. Така парадигма відкриває співчутливе, емпатійне сприйняття «творчої особистості» як «здорової особис-
тості в найповнішому своєму розгортанні». 

А. Г. Маслоу, згадуючи про вікові традицій зверхньо-безособового наукового пізнання матеріальної природи, що під 
виглядом науковості /«knowledgy» були перенесені на вивчення людини, попри того, що людина потребує своєї особливої 
людяної парадигми, пошановує К.Р. Рожерса, бо той «був одним із не багатьох дослідників людської особистості, який 
діставався глибинних знань за людяною парадигмою, переживаючи (емпатійно) плин такого пізнання усім своїм єством 
/ «experiential knowledge from within», найкращий спосіб пізнати особистість є наближення, злиття із нею / «experiential 
knowledge is the best kind of knowledge for many human purposes, a good mode of cognizing an object is to move toward fusion 
with it» [13, с. 104].

Наукову постать К.Р. Рожерса його американські колеги щиро визнають наріжним каменем особистісної психології: у 
1972 р. він їх закликав у дослідженнях «особистості» назавжди забути позицію «знавців», «великих експертів», «сертифі-
кованих професіоналів» чи «ліцензованих психологів» та, тим самим, у своїх пошуках прагнути «свіжого повітря» та пере-
живати «народження нових думок», чого не спостерігалося багато років. Тоді емпатійне спілкування було впроваджено як 
єдиноможливе дослідження «особистості» [5, с. 250–251]; [15, c. 332–335]; [16, c. 7–8].

При його американській славі, К.Р. Рожерса обходили мовчанням в російськомовній психології. Але знайомство із ним 
могло бути неважким: у 1987 р. він не лише пропонував свої знання, але ж перебував певний час у Росії, втім без тамтешніх 
наукових наслідків. Крім того, про байдужість російськомовних колег свідчить той факт, що стовп радянської психології, 
учень Л.С. Виготського, О.Н. Леонтьєв (1903–1979), із ким К. Р.  Рожерс (1902–1987) був майже однолітком, зовсім його не 
згадує в ніяких посиланнях, так само цього не робить його син, О. О. Леонтьєв (н. 1935). Постать К. Р.  Рожерса не увійшла 
у тогочасні офіційні довідкові джерела. Немає нічого про нього у коментарях до багатотомного зібрання робіт Л. С. Ви-
готського (1896–1934) (останній том 1984 р.), включаючи післямови тогочасних радянських психологічних авторитетів, 
багато із яких починали цікавитися «особистістю» разом із Л.С. Виготським та були людьми одного наукового покоління 
із К. Р. Рожерсом. Отож, визначний в англомовному світі рожерсівський ривок у психології особистості не вважався при-
йнятним теоретичним досягненням для надовго заідеологізованої російськомовної психології.

«Рожерсівсько-маслівська «пікова» особистість» є нашим поєднанням, що відображає поступальність парадигми між 
американськими вченими (у К. Р. Рожерса 19 елементів «здорової та щасливої особистості», а А. Г. Маслоу, який уза-
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гальнював ідеї К. Р. Рожерса та розвивав їх зі свого боку – 35 елементів «пікової особистості»). «Рожерсівсько-маслівська 
«пікова» особистість» не вирішила всіх проблем «гармонійної особистості», бо її окресли залишилися незавершеними:  
А. Г. Маслоу помер (1908–1970) у віці 62 роки, а його останню посмертну роботу передала у публікацію дочка. Вона ви-
знала, що редагувати маслівське письмо комусь іншому неможливо, оскільки відразу видно інше «обличчя», отож рукопис 
залишився таким, яким він був за життя вченого. Щодо нашого інтересу до складових «рожерсівсько-маслівської особис-
тості», то цей факт має той сенс, що певні елементи, для яких А. Г. Маслоу шукав найвлучніший вислів чи навіть перше 
формулювання залишилися порожніми рядками із цифрами [5]. 

Як воно є та на тому рівні, що є, «рожерсівська-маслівська особистість» (35 ть елементів за А. Г. Маслоу, із 19-ма від 
К.Р. Рожерса) небувало наблизилася водночас до «цілісної особистості» та до цікавої для нас «мовленнєвої/текстотворчої 
особистості»: спільним для цих двох її іпостасей є відлік від індивідуального смислотворення. Останнє – у найширшому, 
життєвому прояві «цілісної особистості» – є «повна самореалізація», тим самим досягнення пікових етапів свого життя. Для 
другого – актуального для нас вузькіщого, текстотворчого прояву цілісної авторської особистості – це гармонійне вкладан-
ня індивідуальної семантики упродовж тексту та надання їй динамічного смислового приросту.

Пропонуємо приклад того, як співвідносяться «рожерсівська-маслівська особистість» із окремими із «ХІІ-ти…», що 
засвоюються англомовним текстотворцем зі своєї культури та залишаються із ним пожиттєво, скеровуючи «витонченою 
невидимою рукою» творіння кожного окремого тексту як прихистку «мовленнєвої/текстотворчої особистості» в рядках та 
поміж ними.

Отож, наразі, таке важливе із «ХІІ-ти...» положення, що століттями заохочувалося англомовною культурою, як «І. Усві-
домлення себе автором тексту» відлунює із рожерсівським визнанням «самоповаги людини як елементу особистісної гар-
монійності». Самоповага називається вченим індивідуальною якістю, що зрошується спільнотою. Так само англомовною 
спільнотою традиційно заохочується «відчуття себе автором тексту». Надалі К. Р. Рожерс уточнює, що «гармонійні та 
розбурхані особи» відрізняються смислотворенням, із чим також солідарне наше дослідження «англомовної/текстотворчої 
особистості». Отож «розбурхана особистість», щойно є автором, не складається цілісно та гармонійно у текстових смис-
лах: автор не є щирим у своєму письмі, хитрить із читачем чи щось приховує тощо. Тоді текстова семантика залишається 
негармонійною. Її аналіз здатний підказати, який аспект хвилює та стримує такого «розбурханого» текстотворця. Останнє 
зауваження також підкріплюється К. Р.  Рожерсом, бо за ним, «зречений задля спільнотного комфорту внутрішній світ 
(індивідуальні смисли – Т.М.) руйнує не одну цю особу», а ще й оточення, ще й читачів, якщо йдеться про автора-(пасивного) 
пристосувальника чи автора-(агресивного) пропагандиста, а головне – таке зречення себе самого «діє дуже тривало», до-
вше, аніж життя такої особи, що посіяла руйнівні пристосувальні/агресивні змісти задля власної зручності [5, с. 250–251]; 
[11, c. 28, 30–31, 70, 101, 104–105, 109–112, 133, 156, 159–161; 177–182]; [12, c. 21–22, 39, 136, 160].

Рис. 1. Образ парасольки подає ХІІ метазмістових авторських уявлень як національно-культурну атмосферу,  
яка огортає англомовне авторство, втім 7 вимірів авторської семантики індивідуального твору плинами  

(не лінійними!) перетікають від автора до читача: авторські «погляд», «голос», «тон», «дикція», «динаміка», 
«позиція» та «смак» (вони гармонійно поєднуються та взаємодіють, коли авторська особистість, що втілилась  

у написаних рядках та поміж ними, є цілісною). Зауважимо, що наразі «egoism» використовується в історичному 
позитивному сенсі [2, c. 657].

За неможливості у статійному форматі ілюструвати кожне окреме положення із англомовних «ХІІ-ти...» та «7-ми...», 
яким присвячені розділи книги [2, c. 411–490], згадаємо ще одне, а саме: авторську «IV. особистісну цілісність / іntegrity» 
[2, c. 473], яка перегукується із наступним рожерсівським визнанням «гармонізуючих глибинних індивідуальних імпульсів 
як дуже витончено-полохливих перед спільнотним тиском». Отож, англомовна культура письма пошановує «авторську 
гідність» як ту силу, що допомагає текстотворцю залишатися самим собою у тексті.

Щойно ми звернемося до «рожерсівсько-маслівських 35-ти» якостей «пікової особистості», то вони поширюються 
далі, аніж «рожерсівські 19 ть», тобто більшою мірою співвідносяться також із визнаваними нами «7-ми...» у їхньому 
текстовому прояві. Так, за А. Г. Маслоу, «16. Пікова особистість» приймає проблеми всією своєю глибинною цілісністю, а 
не уривками себе на перехресті сперечання того, хто засуджує та того, хто виправдовується: можливі винуватість та 
гіркота, прийняті всією душею, підкорюються, і людина їх переростає із новим досвідом» [11, c. 102–112, 177–178]. Це по-
ложення співвідноситься із нашими спостереженнями англомовних текстів за «ХІІ-ма...» та «7-ма…» категоріями, які від-
кривають авторський смисловий додаток у новоствореному тексті, а також авторську гармонійність, щойно текстотворець 
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перебуває у межах названих категорій. Ці дві групи категорій англомовного письма традиційно заохочують гармонійне 
авторське перебування у своїх рядках.

Наразі, що важливо у ракурсі нашого дослідження «мовленнєвої/текстотворчої особистості», «рожерсівсько-маслів-
ська особистість» перегукується – із «особистісно-смислотворчого» боку – із «7-ма...» та «ХІІ-ма...» категоріями, які ми 
опрацьовували на реальних текстах. Тим самим психологічні дослідження «особистості у її самоздійсненні» зустрілися на 
ділянці індивідуального смисло/текстотворення із текстовою «мовленнєвою/текстотворчою собистістю», тлумаченою за 
парадигмою англомовної культури текстотворення. А остання допомагає авторові подібно до того, як рожерсівсько-мас-
лівські зусилля заохочують «людину відшукати «себе справжню» у світі та у своїй суб’єктивній біології, задля того, щоб 
надалі особа «створюювала, знаходячи, себе саму» / helping the person to discover his Identity, his Real Self, in a word, his own 
subjective biology, which he can then proceed to actualize, to «make himself», to «choose» [11, c. 179].

Все-таки повних знань про «цілісну гармонійну особистість» ще бракує. Щодо її компонентів, наразі можна вести мову 
неначе окремо про «компоненти психологічної особистості», «компоненти психоаналітичної особистості» та, нарешті, най-
гуманістичніші «компоненти рожерсівсько-маслівської «пікової» особистості (у повній самореалізації)» Втім, в англомов-
ному текстотворенні – на додаток до світоглядної площини – була й залишається усталеною цінність «цілісної неповторної, 
унікальної особистості». Це світоглядне поняття, приналежне до фундаментальних ідей західної культури. В цьому антична 
культура письма мала велику рацію, наголошуючи на перебуванні людини в рядках тексту та поміж ними у спосіб свого 
всебічного семантичного прояву (із авторським поглядом, голосом, тоном, дикцією, динамікою, позицією та смаком, за 
зібраними нами 7-ми складовим набором). Віра у таке смислове перебування автора у своєму тексті досі присутня в англо-
мовних аудиторіях та м’якими антропоцентричними шляхами допомагає авторам-новачкам знайти своє текстотворче -Я. 

Результати дослідження. Усвідомлення авторської смислової присутності у тексті, тобто «мовленнєвої/текстотворчої 
особистості», є наріжним каменем розв’язання багатьох змістових проблем та розуміння ролі мовних форм і текстових зна-
ків під авторським пером. Особливості тексту можуть не відразу відкритися перед дослідником, але вони напевно завжди 
мають причину, відому творцеві: у зрілого письменника не буває випадковостей. Пояснення підказується із боку «7-ми...», 
бо вони, будучи пов’язаними між собою, реагують на кожний авторський текстотворчий крок. Отож, «7-м...» у «Любові та 
ароматі лаванди / Love and Lavender» [14, c. 176-178] уможливили з’ясування монолітного вкраплення інтертекстуальності, 
поєднаної як змісти «закоханої пари», що контрастує із декількома комплексами інших понять у загальному користуванні 
(див. рис. 2). 

Рис. 2. Змісти «пари» є типовими, і для лондонців є очевидною фантазійність, може легка іронічність накопичення 
«понять у загальному користуванні»: пара показує вікторіанське джентльменське припадання та очікувану 
сором’язність дівчини. Про штучне синтезування фрагменту говорить часовий незбіг: молодик описаний як  
із 1850-х рр. [1, с. 272] (неначе батько чи дідусь автора), а прегарна супутниця – із 1890-х рр. [9, с. 295] (неначе 

дитяча пам’ять про старшу гарну дівчину). Також їхати у описаному виді екіпажа персонажі можуть не раніше 
1882 р. За текстом, оповідач згадує, що востаннє пересувався у екіпажі «hansom» у шкільному віці. Ця ситуація 

додає до неначе неуважного перебирання милих серцю лондонця речей, а індивідуальні авторські смисли 
Г. Мортона проглядають інакше.

Так, зокрема, у проаналізованому оповіданні Г. Мортона спокійний оповідальний плин мовних форм (148 дієслівних 
форм – The Past Simple 50 за типової для даного письменника 17,45% дієслівності), а також безтурботна та легковпізнавана 
низка інтертекстуальності (186 випадків із визначною перевагою 4 підгруп: а) «закохана пара» = 32; б) «екіпаж» = 30; в) 
«оповідач» = 29; г) «Лондон» = 27) відкрили велике монолітне смислове вкраплення синтезованого епізоду «закоханої 
пари» (див. рис. 2). Такий елемент, як виявилося, не був конкретно пережитим авторським досвідом, а нашаруванням де-
кількох ситуацій вікторіанського життя. Така багатошаровість заслуговувала на подальші міркування та відкрила додаткові 
авторські смисли, що перепліталися із низкою «загадкових смислів».

Висновки. Запропоновані нами «7-м...» та «ХІІ-ть...» смислових текстотворчих категорій не є штучними абстракція-
ми, а відображенням англомовної культури текстотворення та навчальної практики у поєднанні із ще глибшим корінням 
в античному авторстві. «ХІІ-ть...» налаштовують текстового дослідника на коректне ставлення до англомовного тексту, 
зрощеного відповідною культурою, в основі якої пролягає повага до особистості текстотворця, а «7-м...» допомагають 
знайти власне авторську смислову присутність у конкретному тексті. Щойно ми переконалися, проводячи паралелі із ан-
гломовною особистісною психологією, що практиковані нами інструменти текстового дослідження («7-м...» та «ХІІ-ть...») 
мають антропоцентричний характер та перегукуються із найкращими розробками особистісних психологів третього по-
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коління К.Р. Рожерса та А.Г. Маслоу, тим самим є близькими до людської природи та відповідають цінностям англомовної 
спільноти. 

Перспективи. У щойно показаний спосіб, у наступній публікації цього року нам належить описати ще два смислові 
вузли згаданого оповідання. Їхні низки простягаються наскрізь текстову тканину: передусім, це – регулярне та ритмічне 
проблискування певної «загадковості» чи «містичності», а також декілька виплесків приватних глибинних смислів, що 
співвідносяться із психоаналізом. Відомості із поточної статті разом із надалі поясненими двома смисловими прошарками 
здатні відкрити, чому таке спокійне, неспішне та неначе «простеньке» оповідання стає м’яко-чаруючим та людяним на тлі 
захоплення прикметами вікторіанського Лондона (що російська виноградівсько-караулівська парадигма засудила би добре 
відомими словами про «безідейного буржуазного автора-індивідуаліста», який «страждає від порожнечі свого існуван-
ня»: принаймні про Г. Мортона, дещо старшого співвітчизника Дж. Оруелла – радіожурналіста ВВС у роки другої світо-
вої війни, ніхто у тоталітарній філології не знав). Згадане оповідання разом із іншими дуже подобалось співвітчизникам 
письменника, і книга багаторазово перевидавалася. Як «носій» любові до Лондона та його мешканців, оповідання наряду 
із іншими стало авторським протистоянням жахам війни. Коли Лондон жорстоко бомбардувався у другу світову війну, а  
Г. Мортон був серед цивільних захисників столиці, книга перевидавалася в Америці.
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ВІКТИМІЗАЦІЯ В П’ЄСІ БРАТІВ ПРЕСНЯКОВИХ «ТЕРОРИЗМ»

Стаття присвячена дослідженню віктимізації як деструктивного процесу, котрий базується на проблемах професійної та 
рольової соціологізації, фізіологічних особливостях, стані психіки особистості, і демонструє тісний зв’язок між жертвою та її 
ворогом. 

У творі виділено декілька типів жертв: «пасіонарні жертви», «жертви-провокатори», «дефензивні» жертви, «рикошетні 
жертви» З’ясовано, що віктимність посилюється через ситуацію/момент, який провокує або нівелює злочинну поведінку, спіль-
ність взаємної агресії, що пронизує публічний/приватний простір, виконання певної соціальної ролі.

Ключові слова: віктимність, віктимізація, пасіонарна жертва, «дефензивна» жертва, рикошетна жертва, реконструкція, ворог.
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VICTIMIZATION IN THE PLAY “TERRORISM” BY PRESNYAKOV BROTHERS

The article is dedicated to the study of victimization as a destructive process, which is based on the problems of professional and role 
socialization, physiological characteristics and the state of the psyche of the individual, and which demonstrates the close connection be-
tween the victim and the enemy.

In the course of the research, it was established that the play “Terrorism” by Vladimir and Oleg Presnyakov focuses on a peculiar hero 
– a rather self-centered “innocent victim”, presented as a passive observer who acts automatically, and tries to avoid conflict.

The main reason for the construction of the “victim” image by Presnyakov brothers is the latent desire of the subject to create a favor-
able situation in order to achieve the goal. The victimization mechanism is associated with incorrect interpretation of events, the emersion 
of false motivation and the erroneous strategic goal of the character.

The work distinguishes several types of victims, such as “passionate victims”, “provocative victims”, “defensive victims”, and “rico-
chet victims”. It is proved that in a critical situation, the determination of the behavior of the “passionate victim” involves the deconstruction 
of the “enemy” image that undergoes several stages, namely actualization, “privatization”, and de-heroization. The victim’s behavior in the 
“defensive” type is conditioned by the internalization, while the “ricochet” type behavior is projected through the accidental appearance at 
a crime scene, material damage, severe moral suffering, and the negative impact of the committed criminal acts.

It has been found that victimization is exacerbated by a situation/moment that provokes or alleviates criminal behavior, the commonality 
of mutual aggression that penetrates the public/private space, and the subject`s performance of a particular social role.

Key words: victim, victimization, “passionate victim”, “defensive victim”, “ricochet victim”, reconstruction, enemy.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями 
Людство зіштовхнулося у ХХІ столітті з глобальними за масштабами, непередбачуваними за наслідками суспільно-по-

літичними викликами, серед яких не останню роль займає проблема тероризму. Поведінкою жертв цього явища цікавляться 
різні галузі науки: від релігієзнавства, психології, філософії до юриспруденції. 

У поле зору світової літератури (П. Теру «Сімейний арсенал», П. Остер «Левіафан», Т. Робінс «Натюрморт с дятлом», 
К. Кізі «Пісня рибалки», Ф. Рот «Американська пастораль», Дж. Ле Карре «Особливо небезпечний») й драматургії зокрема 
(В і О. Преснякови, С. Мрожек, Д. Келі), широкий спектр зазначеної проблеми потрапив завдяки універсальності явища. 
Адже не секрет, що ситуації в Парижі, Солсбері, Грузії, Південній Осетії, театрі «Норд-Ост», в театральному центрі на Ду-
бровці, у школі м. Беслан та інших місцях, репрезентували прошарок осіб з підвищеною віктимністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор. У російському гуманітарному середовищі корені й причини зображення насильства намагалися пояснити М. Липо-
вецький і Б. Боймерс у книзі «Перформанси насильства: Літературні і театральні експерименти «Нової драми»» [8]. На дум-
ку авторів видання, драматичні тексти братів Преснякових, що належать до російської «нової нової драми», представляють 
насильство як змістоутворюючий елемент. 

Про тотальний характер жорстокості в п’єсі «Тероризм» В і О.Преснякових розповідає й Л. Кислова у публікації «Апо-
каліпсис нашого часу в драматургії уральської школи». Автор приходить до узагальнення, що в п’єсах Преснякових по-
єднуються абсурдистські тенденції з прийомами «театру жорстокості» [5]. 

Серед західних фахівців найпомітнішими залишаються розвідки французького літературознавця Р. Жирара «Насилля і 
священне», «Цап відбивайло», «Речі приховані від створення світу», в яких знаний науковець, антрополог послідовно гово-
рить про насилля як психофізіологічну енергію, спрагу, що долається у колективі жертвопринесенням [2; 3; 4]. 

Таким чином, з одного боку, можна констатувати, що на сьогодні вже напрацьовано певний теоретичний доробок щодо 
проблем та форм насилля, з іншого – про недостатність зробленого, з літературознавчих позицій, свідчить низка ще оста-
точно не розв’язаних питань.

Метою статті є розгляд і з’ясування механізму віктимізації, причин та типів жертв, що конструюють віктимологічну 
ситуацію.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Здавна 
поняття «жертви» співвідноситься з культом, який веде свій початок з Біблії. У давніх релігіях – це предмет чи жива іс-
тота, котру приносили в дар божеству [3]. Для означення даного явища Давня Греція запропонувала відповідне слово 
– «pharmocos», а латина – victimа. Одне із значень терміна «pharmocos» – «нелюд», тобто той, хто знаходиться поза сус-
пільством. Не деталізуючи окремі аспекти походження терміну відзначимо, що поява будь-якої жертви забезпечує мирне 
співіснування членів суспільства, «лікує» спільність від агресії [3], перешкоджає поодиноким спалахам насильства.

На продовження попередніх думок скажемо, що жертвою може стати будь-яка сингулярна особистість, котра страждає 
від насилля, невдачі й поведінка якої характеризується віктимністю.

У віктимології термін «віктимність» трактується як підвищена вірогідність стати мішенню злочинних посягань зважаю-
чи на суб’єктивні й об’єктивні чинники [6, с. 118]. Суголосний термін – віктимізація – пояснює процес перетворення особи 
або соціальної спільності на жертву злочину чи результат такого процесу [11, с. 221]. Дослідження Б. Леонова, В. Васили-
шина і С. Пирога доводить, що поява категорії жертви зумовлена двома аспектами: жертва як чинник, що впливає на хід 
подій та жертва як результат заподіяної злочином шкоди [6, с. 118].

Під детермінантами механізму віктимізації будемо розуміти систему явищ і процесів, що зумовлюють підвищену враз-
ливість людини в ситуаціях конфлікту. Цю систему конструюють причини та фактори, які, взаємодіючи один з одним, 
просвічують віктимологічну ситуацію.

У середині 90-х років ХХ століття на російському драматургічному олімпі з’явилися нові постаті, що засвідчили змі-
ну поколінь митців. Серед них виокремилися Володимир та Олег Преснякови – відомі й найбільш не публічні російські 
драматурги. У 2002 році драматурги опублікували п’єсу «Тероризм», що була добре сприйнята критикою і тлумачиться як 
маніфест нового театрального покоління. П’єса відзначається дискретною структурою та відсутністю чітко вибудуваного 
конфлікту. Шість дій твору породжують низку конфліктів: міжнародний тероризм; офісний булінг; взаємини поколінь, 
сімейне/расове/релігійне/сексуальне насилля, криза моральних цінностей. 

Власне, в Росії на початку ХХI століття головними причинами віктимізації стають соціально-психологічні явища і про-
цеси, що розгортаються на загальносоціальному (руйнація СРСР, побудова «нової» Росії, тероризм, міжрасові конфлікти, 
релігійні війни), соціально-психологічному (реформування «нової нової драми») та особистісному рівнях. Відповідно, фак-
торами віктимізації є стан психіки індивіда, її соціальний статус, стать жертви та інше.

У «Тероризмі» процес ескалації неприязні серед героїв підтверджує, що центральний конфлікт багаторівневий і носить 
субстанціальний характер. Головне осердя реалізується по лінії «герой – герой», «герой – обставини». Драматична дія має 
кільцеве обрамлення: вихідна ситуація залишається незмінною, підкреслюється нерозв’язність суперечностей, що її по-
родили. Монтажна форма не просто допомагає братам Пресняковим відтворити епізоди з життя героїв, а через авторську 
субверсію пояснити механізм народження «дефензивного» опору. 

Відомо, що акт насилля/терору включає три елементи: насильника/терориста, його жертву й осіб, що виступають 
об’єктом впливу. Метою такого акту є психологічний вплив на індивідів, котрі перетворюються у жертв цього діяння. 
Центр уваги п’єси «Тероризм» зміщений і концентрується довкола особливого героя. Як правило, він – «невинна жертва», 
що перебуває «в собі», пасивний спостерігач, котрий діє автоматично, і намагається ні з ким не вступати в конфлікт: «На 
асфальтовой площадке появляется новый пассажир. Не обращая ни на кого внимания, он чётко чеканит шаг,… на са-
мом деле, он просто идёт к двери, которую военный заклинил своим біополем. Пассажиру, видимо, хорошо знаком этот 
путь, – он передвигается как бы интуитивно, глядя не вокруг, а в себя, и поэтому не замечает в окружающем ничего 
странного…» [10]. 

Різноплановий, безособовий персонаж (Жінка, Чоловік, Працівник, Всі) братів Преснякових тонко відчуває час со-
ціального перелому. Межова ситуація (терористичний акт), в якій опиняється Пасажир, породжує зовнішній дискомфорт, 
незадоволеність ситуацією і переконання про хаотичність світу й особистого життя:

Пассажир: То есть, получается, я всюду опоздал! Как же быть?
Пассажир 1: Как быть?
Пассажир 2: Если всё взорвётся – мы ещё долго не улетим, пока всё починят…
Пассажир 1: Да мы тогда, вообще, не улетим! [10].
Розсіяний тероризм, жертвою якого став «невинний» персонаж, акумулює страх, посилює резонансність і приводить до 

«оновлення духовних цінностей» (стійке переконання: захищеним можна бути лише вдома):
Пассажир: Ужас, безумие – что за время наступило, нигде не чувствуешь себя защищённым, только дома теперь…
Пассажир 1: Дома?
Пассажир: Только дома, теперь…
Пассажир 2: Дома?..
Пассажир 1: Держитесь [10].
Водночас варто зазначити, що підірвати, ще більше змістити центр уваги до такого персонажа допомагає показ фрустра-

ційних механізмів трансформації жертви в терориста. І такий процес переходу автори обумовлюють чітко прописаними 
ситуативними та особистісними компонентами.

Віктимізація у «Тероризмі» В і О. Преснякових розпочинається з народження негативних почуттів, агресії, які актуа-
лізують «внутрішній тероризм». Наприклад, в першому акті п’єси, пасажири, що сидять біля входу в аеропорт, розмірко-
вують над питанням проти кого спрямований теракт і приходять до висновку, що терористичний акт вже стався, причому:

Пассажир 2:  Но, в любом случае, – это уже взорвалось.
Пассажир 1:  Да. Да. Взорвалось.
Пассажир:  Как это?  (Картинно оглядывается по сторонам). А где же тогда дым, осколки, руины? Где?
Пассажир 1:  Это всё внутри. [10].
Екзистенційні розмови про «внутрішній вибух» засвідчують народження комплексу жертви: гіпотетичний «вибух» по-

роджений невіданням, притуплює почуття, призводить до мовчазної покори. 
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У російських драматургів натяк на провину може бути етапом, котрий провокує сплеск взаємної агресії. Так, у кабінеті 
психологічного розвантаження повісилася працівниця, причина – неясна, товариші по службі – у мовчанці. Співробітник 
заходить в офіс, «… (ставит бутылку с водой на стол, улыбается): Что все такие мрачные? Кто-то повесился? А далі 
відбувається непередбачене: «…Все работники офиса отвлекаются от собственных размышлений, оборачиваются на ни 
о чём ещё не подозревающего сотрудника; выдержав паузу, хором кричат на него» [10]. Стрес у працівників офісу викли-
кає зовнішню агресію, а та, в свою чергу, породжує претензії та звинувачення.

Основна причина конструювання образу «пасіонарної» жертви у братів Преснякових – латентне прагнення суб’єкта 
створити вигідну для себе ситуацію задля досягнення поставленої мети. Механізм віктимізації «пасіонарних» жертв 
пов’язують з неправильною інтерпретацією подій, появою хибної мотивації та помилковою стратегічною метою персона-
жа. У четвертій дії бабуся дозволяє дочці одружитися з хлопцем-красенем «іншої національності», і в результаті – отримує 
психологічне насильство та неслухняного «внука терориста». Драматурги наголошують, джерелом загрози є не інші люди, 
а невдалий план «майбутньої» жертви. Щасливий шлюб дочки руйнує взаємини матері і дитини, приносить непорозуміння, 
страждання й біль, активізує побоювання про «старість»: «если я мешаю, если вам нужно, чтобы никто не мешал – по-
жалуйста – отправьте меня в дом престарелых» [10]. Жінка помічає й те, що зять-агресор накручує дочку проти матері, 
знайома ж радить їй вихід: «…Тут, кто первый решится – тот и победит! По одной ему таблетке в суп, или в чай – и через 
полгода – дочь, внук и любимая бабушка – счастливая семья! А от зятя – лишь хорошие воспоминания!» [10].

Симуляція толерантного ставлення сусідки до «Інших» штовхає «пасіонарну жертву» до «вишуканого» насильства 
(термін запропоновано М. Липовецьким [7]). Формування образу ворога, котрий обвинувачується у моральних злочинах, 
напряму виводиться з помилок минулого й консолідує сусідок на боротьбу з ідентифікованим супротивником: 1–ая жен-
щина: Сама виновата…

2–ая женщина: Я ещё, пока он ходить только начал к твоей, сразу сказала – он тебе устроит! Всё к рукам приберёт! 
Опоздала ты, прозевала! А сейчас мучайся!

1–ая женщина: Да… (хнычет).
2–ая женщина: Как ты, куда ты глядела! Он же какой национальности?! У них же в крови, у этих людей, командо-

вать, покорять, а ты устроила кровосмешение…
1–ая женщина: Зато ребёнок красивый…
2–ая женщина: Красивый! И что? Такой же вырастет, как отец! Выродок [10].
У критичній ситуації детермінація поведінки «пасіонарної жертви» передбачає деконструкцію образу «ворога», що 

проходить такі етапи: актуалізацію, «приватизацію», дегероїзацію. На початковому етапі причиною появи зятя стало «щас-
ливе» майбутнє дочки (образ ворога нейтральний); далі розгортається наростання спекуляцій довкола внука (образ зятя 
набуває негативних конотацій), і на завершальному – спільний побут з окупантом стає «мукою» (зять перетворюється у 
ворога, якого треба позбутися).

Процес віктимізації яскраво проглядається в епізодах, що описують «міметичне бажання» партнерів [2, с. 382]. Через 
імпліцитне неспівпадання любовної гри і зґвалтування, накладання комічних і трагічних ситуацій, відбувається субверсив-
не оприявлення крайнього насилля. Таких персонажів можна назвати «жертвами-провокаторами», бо вони своєю несвідо-
мою поведінкою продукують ситуацію насилля. Як результат: імітація зґвалтування зв’язаної жертви героєм-коханцем з 
одного боку народжує ритуальне дійство, з іншого – здійснює пошук стійкого психічного ефекту – задоволення від інтим-
ної близькості. Проілюструємо фрагментом, в якому амбівалентність почуттів підриває іманентну заданість ситуації: Муж-
чина (продолжая говорить и связывать): … что-то непознанное и страшно интересное лежит передо мною, связанное, 
и сейчас я надругаюсь над ним, и ничего мне за это не будет, потому что, в принципе, все по обоюдному согласию, хотя 
это вынесено за скобки (связав женщине ноги, мужчина ложится на нее; некоторое время не двигается, затем начинает 
половой акт).. Я был бы счастлив от этого, но мне все это не нравится, я не могу ничем таким увлечься…

Женщина: У меня онемело все...
Мужчина: От колготок? Развязать?
Женщина: От слов твоих, они, я не знаю, как кандалы... [10].
Хитка межа між жертвою та ворогом, можливість потрапити в ситуацію «мішені» визначається міметичним бажанням 

та ситуативною характеристикою персонажа. Віктимність, тобто схильність особистості до входження в статус «жертви», 
посилюється через ситуацію/момент, що провокує або нівелює типову поведінку, спільність взаємної агресії, що пронизує 
публічний/приватний простір, виконання певної соціальної ролі.

Пасивність, емоційність, невпевненість у діях, занижена самооцінка, «комплекс невдахи», самозаглиблення, неспро-
можність розв’язати конфлікт, фрустраційна напруженість – ось ті ознаки, які відмежовують та виокремлюють «жертв» 
цькування від їхніх опонентів. Як приклад, наведемо сцену з п’ятої дії, що відбувається у роздягальні й презентує дихото-
мію виокремленості/вписаності у спільноту пожежників:

4-й: Что вам от меня надо?! Почему вы все время ко мне пристаете?.. (Плачет.)
2-й: Потому что ты пельмень!
1-й: Равиолли!
2-й: Ты уши свои видел?
1-й: У тебя папа слон был? Мама в зоопарке слишком близко к клетке подошла, да? А потом ты родился!
2-й: Элефант!
3-й: Ладно, отстаньте от него! Пусть одевается и валит, он стонет так, я не могу уже!
2-й снова стегает 4-го полотенцем, тот прижимается к шкафу, молчит.
2-ой: Ну-ка, – постони! Постони!
Девіантна поведінка та поява чергового «мученика», страждальця сценарно й психологічно вмотивована. Комунікатив-

не насильство віддзеркалює лише зовнішній контекст подій, внутрішній же активується завдяки маніпулятивній стратегії, 
в яку включені і жертва, і її кат, та засвідчується поведінкою персонажів, котрі легко вдаються до садизму й мазохізму.
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У п’єсі «Тероризм» брати Преснякови концепцію конфліктної схеми «ворог/жертва» ускладнюють введенням так 
званих «дефензивних» жертв. Поняття «дефензивність» (від лат. defencio – оборонятися, захищатися) ввів психоте-
рапевт М.Е.Бурно [1]. Воно співвідноситься з тими жертвами, які завдяки вродженим якостям: боягузтву, вразливості, 
сором’язливості, тривожній навіюваності, схильності до сумнівів, почуттю провини, невпевненості, нерішучості, здатні 
захиститися на короткий проміжок часу. Поведінка «дефензивних» жертв зумовлена особистісним розвитком (так званою 
«Я-концепцією»). За драматургами, «дефензивні» жертви швидко стають пасивними, безпорадними в руйнівних зовнішніх 
обставинах, бо їх віктимна поведінка зумовлена інтеріорізацією:

Женщина: Ты что, ты нам завидуешь?
Четвёртая женщина: Ещё чего!
Женщина: Ты нам завидуешь! Какой ужас! А, главное, чему! (Берёт с её стола фото, разглядывает). Конечно, брат! 

Вылитый же ведь! Как мы раньше думали…
Четвёртая женщина: Положи на место!
Женщина: Успокойся!
Четвёртая женщина: Положи на место, я сказала!
Женщина: Ничего я ему не сделаю, успокойся!
Четвёртая женщина: Ты что, не поняла что ли? (Подскакивает к женщине, выхватывает из её рук фотографию).
Женщина: Да на, успокойся!
Четвёртая женщина: Дрянь! (Убирает фото в свою сумочку).
Женщина: Мерзавка [10].
Як бачимо, «вибух» персонажа спричинений кількома факторами: провокаційною поведінкою співробітників, демон-

стративністю дії, матеріальною зумовленістю, особистісною акцентуацією характера опонента.
Аналізуючи процес віктимізації, варто звернути увагу на «рикошетних жертв» (термін належить В.Тулякову) насилля 

(вони з’являються практично в кожній дії). Поведінка таких жертв проектується кількома чинниками: випадковістю по-
трапляння на місце злочину, завданою матеріальною шкодою, тяжкими моральними стражданнями, негативним впливом 
злочинних діянь: Пожилой мужчина: Извините… мы забыли поводок… В прошлый раз мы забыли наш поводок в на-
шем кабинете… Мы гуляли и поняли что гуляем без поводка… Он, наверное, в моём кабинете, в комнате отдыха… она 
закрыта… а нам нужен поводок… И, кстати, почему комната закрыта, я же просил, чтобы, даже когда меня нет, 
каждый сотрудник мог отдохнуть, расслабиться…

Мужчина: Туда сейчас нельзя…
Пожилой мужчина: Почему… у нас там ошейник…
Мужчина: Там повесилась наша сотрудница, туда сейчас нельзя…
Пожилой мужчина: Вот как… А… ну, да – ну, да… я тогда…
Мужчина: Постойте, подождите, сейчас уже должны приехать, вы можете подождать, если он вам необходим… 

Её снимут, и отдадут вам ваш поводок…
Пожилой мужчина: Да… (Машет рукой, хочет уйти, останавливается, оборачивается) Может быть, вам нужна 

моя помощь?
Мужчина: Да, пожалуй, нет, спасибо…
Пожилой мужчина: Смотрите, мне не тяжело…[10].
Насильник/ворог/терорист у трактуванні братів Преснякових – упереджений і жорстокий чоловік, який бездушно спо-

стерігає за ситуацією й характеризується авторитарною поведінкою; антагоніст, що інкорпорує деструктивний конфлікт; 
цинік, котрий проявляє невмотивовану поведінку. Зокрема, про це розлого сказано у ремарці до п’ятої дії п’єси: На одной 
из скамеек перед раскрытой дверцей шкафа сидит мужчина атлетического сложения; выдавливая из продолговатого и 
объёмного тюбика на ладонь белый крем, он аккуратно смазывает им пальцы своих ног. Из соседнего шкафчика раздаётся 
нетерпеливый стук и треск, как будто там заперли кого-то, и он пытается выломать дверь изнутри..» [10]. Привернен-
ня уваги до поглядів і дій, моральне знищення жертви, свідоме руйнування індивідуальності «Іншого» сигналізують про 
еманацію зла в бутті такого персонажа.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Отже, узагальнюючи ви-
щесказане, робимо висновок, що віктимізація – це деструктивний процес, котрий базується на проблемах професійної та 
рольової соціологізації, фізіологічних особливостях, стані психіки особистості, і демонструє тісний зв’язок між жертвою та 
її ворогом. У подальшому вирішення потребує питання комунікативного насилля.
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ЕКСПЛІКАЦІЯ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ У ТВОРАХ ОНОРЕ БАЛЬЗАКА

Проблема автора, способи вираження авторської свідомості, авторська ідентичність і репрезентація, зв’язок і взаємодія 
автора і героя, автора і читача – предмет наукової рефлексії провідних літературознавців. Осягнення авторського задуму, ви-
явлення авторської оцінки – це шлях до розуміння художнього змісту твору. Авторська позиція завжди виражається в тексті, в 
системі художніх образів-характерів, сюжетній, композиційній структурі. Концепція автора – це внутрішній стержень, навко-
ло якого групується вся стилістична система твору. Свідомість автора є свідомість свідомості, що охоплює свідомість героя 
та його світ. Виразником свідомості є автор-творець, результатом – художній твір. Форми вираження авторської свідомості 
залежать від індивідуальності письменника.

Ключові слова: авторська свідомість, модель авторської свідомості, світогляд, читач, пізнання, моделювання.

Larysa Pylypiuk,
PhD (Philology), Associate Professor, Lutsk National Technical University, 

AUTHOR CONSCIOUSNESS EXPLICATION IN HONORE BALZAC’S WORKS

The problem of the author, ways of expressing the author’s consciousness, author’s identity and representation, communication and 
interaction between the author and the hero, the author and the reader – the subject of scientific reflection of leading native literary scholars. 
This problem is one of the most complex and multilateral, despite the fact that the range of studies devoted to studying the problem of the 
author, the author’s presence in the text is wide and diverse. Understanding the author’s intention, revealing the author’s assessment – is 
the way to understanding the artistic content of the work. The category of author’s consciousness has become a priority, since it is aimed at 
the specificity of artistic consciousness of a separate historical-literary period, direction, genre in modern literary studies. Consciousness 
of the author is the consciousness of consciousness, covering the consciousness of the hero and his world. Author-creator is a spokesman of 
consciousness, the result – the work of art – the result of creative individuality. Forms of expression of the author’s consciousness also de-
pend on the individuality of the writer. The dynamics of theoretical explication of the category of author’s consciousness in modern literary 
criticism is rather promising and requires new searches for a method of adequate interpretation.

Key words: artistic text, reader, reader’s perception, author, author’s model, interpretation, understanding, reception.

Постановка проблеми. Поняття автор та свідомість автора останнім часом набувають широкого обговорення у літе-
ратурознавчих дослідженнях. Посилена увага філологів до проблеми обумовлена двома основними чинниками: розвиток 
літератури в аспекті концентрації уваги на індивідуальному характері творчості й різноманітних формах поведінки автора 
у творі, а також тенденція розглядати літературний твір водночас у двох ракурсах: як особливий простір і як певне вислов-
лювання, представлене у вигляді діалогу автора з читачем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема автора, авторська свідомість та форми її вираження викликали 
нову хвилю інтересу до вивчення даного питання в літературознавстві. Теоретичні розробки категорій “образ автора”, 
“авторська свідомість” М. Бахтіна, В. Виноградова, І. Карпова, Б. Кормана, Р. Барта, А.Ткаченко знаходять подальший роз-
виток в сучасних дослідженнях Л. Бутакової, Т. Галкіної, Н. Пращерук, П. Приходченко та інших вчених.

Формулювання цілей статті, постановка завдань. Розгляд авторської свідомості в якості предмета вивчення потре-
бує осмислення не тільки сутності цього поняття, але і його залежності від такої важливої літературознавчої категорії, як 
художній текст. 

Мета нашого дослідження – проаналізувати основні теоретичні погляди на проблему авторської свідомості у творі, 
проаналізувати основні форми вираження авторської свідомості в прозі Оноре Бальзака та їх ролі в організації художнього 
світу письменника.

Виклад основного матеріалу дослідження. Погляди на категорію автора та авторської свідомості на різних етапах роз-
витку літературознавчої науки виявляються диференційованими. “Авторська позиція у творі, на думку Л. Килимник, – це 
художнє вираження ставлення автора як особистості до дійсності, що включає, по-перше, позицію письменника в реальній 
дійсності, яка відображена у творі (задум, проблематика, аналіз життєвих явищ тощо), та, по-друге, авторську позицію в 
самому творі” [3, с. 390]. 

Дві опозиції чітко простежуються у літературознавстві: заперечення авторської присутності у створеному ним творі і 
його визнання [16, c. 37-42]. До числа дослідників, які заперечують присутність автора в тексті, відносять Р. Барта, який 
вважає, що книга і автор розташовуються на загальній осі, яка орієнтована на “до” і “після”: автор як би виношує свій твір, 
тобто передує йому (мислить, страждає, живе для нього), як “батько передує синові” [5, c. 387]. Інша частина вважає, що 
при читанні художнього твору необхідно виявити організуючий центр тексту, зрозуміти те, що хотів донести автор до 
читачів, що він “заклав” у своєму творі. Літературний твір І.-А. Тен розглядає окремо від свого творця: “є тільки люди, які 
створюють образи і слова відповідно до потреб своїх органів і особливим складом свого розуму” [18, c. 73]. О. Мельничук 
доводить, що все підпорядковано авторському задуму в світі твору. Автор проявляється в тексті “з різним ступенем ви-
разності в залежності від його задуму” [16, c. 41]. К. Юнг ділить художні твори на два види: твори, потаємна натура яких 
“проявляє сама себе і голосно заявляє про речі, які він ніколи не ризикнув би вимовити” [19, c. 221–222]. У цьому випадку 
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автор не є творцем, “він усвідомлює, що стоїть нижче свого твору або поруч з ним – немов підпорядкована особистість, що 
потрапила в поле тяжіння чужої волі” [19, c. 221–222]. Інші твори виникають “цілком із наміру і рішучості автора досягти 
з їх допомогою того чи іншого впливу” [19, c. 221–222]. 

Дослідники виділяють два види авторської присутності в художньому творі. Перший вид О. Мельничук пов’язує із 
розумінням образу автора читачем в буквальному сенсі: “образ”, за визначенням В. Даля, – це “вид, зовнішність, його зо-
браження” [9, c. 614]. Другий вид – із рефлексією, відображенням певної моделі, яку створив автор, відображенням свого 
розуміння світу, ставлення до дійсності [12, с. 11]. До даної групи належать такі поняття, як “авторська інтонація”, “автор-
ська модальність”, “авторська свідомість”, “авторський початок”.

М. Бахтін представляє абсолютно нову концепцію автора як учасника художньої події. Він “повинен перебувати на 
межі створюваного ним світу як активний творець, бо вторгнення його в цей світ руйнує його естетичну стійкість” [6, с. 18]. 
О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв називають образом автора особистість автора-творця, яка знаходить свій вияв у формі 
певної світоглядної позиції (точки зору), що стоїть за всім зображеним у творі та зв’язує його вираженням певної концепції 
світу й людини. А. Коваль зазначає, що “образ автора художнього тексту твориться так само, як і образи персонажів. Прав-
дивість, з якою він формується, – це художня, а не фактична правда. На перший план виходить істинність розуму і чуття 
автора, а не біографічні подробиці. Образ автора в художньому творі проявляється в усьому: в сюжеті, композиції, пейзажі, 
портреті, деталі, у способах поєднання цих компонентів” [4, с. 37]. 

Важлива думка В. Кухаренко про те, що автор, як конкретна реальна особистість зі своєю біографією, характером і 
автор, представлений в образі автора, не зовсім тотожні. Образ автора, на відміну від особистості письменника, на рівні з 
образами персонажів входить у художню структуру твору. Образ автора у художньому творі дещо ідеалізований. 

Перед читачем відкриваються різні види авторської свідомості: “прояв авторського світогляду, тобто системи гранично 
узагальнених поглядів людини на світ і своє місце в ньому, а також обумовлені цими поглядами його основні життєві по-
зиції, переконання, ціннісні орієнтації” [16, c. 52]. В художньому творі маємо певне “відображення” авторської свідомості, 
“закодоване в тексті за допомогою мовних і композиційних засобів” [16, c. 52], оскільки, будь-який художній твір є відобра-
женням авторської свідомості і його породження [8, с. 159–162]. Модель авторської свідомості – це аналог, який замінює 
авторську свідомість в процесі сприйняття тексту читачем, реконструюється, моделюється ним. Автор “кодує” інформацію, 
відображаючи свої погляди на ті чи інші проблеми, а читач в процесі пізнання повинен не тільки “декодувати”, а й “моде-
лювати” цю інформацію. 

Осягнення авторського задуму, виявлення авторської оцінки – це шлях до розуміння художнього змісту твору. Ав-
торська позиція завжди виражається в тексті, в системі художніх образів-характерів, сюжетній, композиційній структурі. 
Концепція автора – це внутрішній стрижень, навколо якого групується вся стилістична система твору. 

В сучасному літературознавстві категорія авторської свідомості стала пріоритетною, оскільки спрямована на специфіку 
художньої свідомості окремого історико-літературного періоду, напряму, жанру; на аналіз конкретно-індивідуальних типів 
авторської свідомості. “Свідомість автора є свідомість свідомості, що охоплює свідомість героя та його світ, свідомість, 
що охоплює й завершує цю свідомість героя моментами, які зробили б фальшивою цю свідомість” [6, с. 14]. Виразником 
свідомості є автор-творець, результатом – художній. Форми вираження авторської свідомості залежать від індивідуальності 
письменника. 

Аналіз окремого твору буде неповним без осмислення авторської свідомості. Авторська свідомість здатна охопити 
свідомості персонажів, нараторів, виявлятися на рівні образів, мотивів, жанрово-стильових і композиційних особливостей, 
створити у читача ілюзію пізнання “реального” автора, але “з кожною новою трансформацією автор є собою, а тоді кимось 
іще” [21, с. 374]. Він виходить за межі власного “я” навіть тоді, коли пише про себе; він водночас перебуває в тексті і за 
межами, він ніби існує на межі створюваного світу. 

Формуючи свій образ автора на основі прочитаного тексту, читач залучатиме свої знання для створення в своїй уяві 
цілої авторської свідомості. Але це завжди буде лише авторська свідомість у рецепції читацької свідомості. 

Авторська свідомість – це метатекстуальна категорія, яка, з одного боку, охоплює поняття автора-творця (біографічного 
автора), а з іншого боку, через текстуальний простір, передбачає поняття лімінального автора, який при появі самого тексту 
реалізується як автор-концепт, автор-суб’єкт. Образ автора – це “чистий” автор, витворений лише на основі прочитаного 
тексту, автор, якого сприймає читач. Авторська свідомість починає існувати в рецепції читацької свідомості.

Часто у творах Бальзака автор ховається за своїх героїв, іноді зливається з героєм, їхніми вустами подає оцінку подій, 
надаючи читачу право самому розібратися у тій чи іншій ситуації. Логіка розвитку сюжету, побудова опису та діалогу, 
вибір пейзажу та інша інформація – все це стає формою і змістом вираження позиції автора. Авторське сприйняття світу 
проявляється на всіх рівнях літературного твору: чуттєвою основою переживань, авторською емоційністю, логікою від-
бору та розташування художнього матеріалу, ракурсом бачення. Бальзак веде читача за собою, а читач, якого веде автор, 
вносить у твір власні емоції, почуття, думки, заявляючи про рівноправність із головним суб’єктом літературної комунікації 
– автором. Ю. Лотман узагальнив позицію читача в процесі сприйняття художнього тексту: “Читач вносить у текст свою 
особистість, свою культурну пам’ять, коди й асоціації” [15, с. 112]. 

У свідомості кожного читача відображається свій Гамлет, Гобсек, Дон Кіхот, проте Гамлет один – Шекспіра, Гобсек – 
Бальзака, Дон Кіхот – Сервантеса. Вони – інваріанти, а їхні реципієнти варіюють художню інформацію, закладену в образи 
автором-творцем. Багатоваріантність сприйняття обумовлена зустріччю творів з різними епохами, особистісним досвідом 
читачів. Художнє сприйняття відбувається в процесі діалогу, один з учасників якого – автор твору, інший – його читач. Діа-
логічність, як її розумів М. Бахтін, є головною відмінністю художнього сприйняття: “Для пояснення існує одна свідомість, 
для розуміння – дві свідомості, два суб’єкти. До об’єкта не може бути діалогічного ставлення, тому не може бути й діа-
логічних стосунків. Розуміння завжди діалогічне” [6, с. 318]. Діалогічне розуміння передбачає обмін емоціями, почуттями, 
думками, ідеями.

Сприйняття літературного твору – реакція читача на реакцію автора, які, за визначенням М. Бахтіна, є синонімами 
естетичної діяльності: “Реакція, що безпосередньо стосується предмету, не може бути естетично продуктивною, а лише 
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пізнавальною та етичною, естетична реакція є реакцією на реакцію, не на предмет і сенс самі по собі, а на предмет і сенс 
для даної людини, відповідні цінностям даної людини” [6, с. 17]. 

Читач замикає собою естетичний ланцюжок, започаткований автором, і тільки від нього залежить, чи зможе він оцінити 
естетичні переваги твору, відчути справжню художню насолоду. В. Ізер вважав, що “літературний твір має два полюси, які 
називаємо художнім та естетичним: художній стосується тексту, створеного автором, а естетичний вказує на його реаліза-
цію, яку здійснює читач. Твір щось більше, ніж текст, тому що текст оживає тільки тоді, коли він реалізується, а крім того, 
ця реалізація в жодному разі не є залежною від індивідуальних рис читача” [2, с. 349]. 

Авторська емоційність у ставленні до подій і героїв виконує значно складнішу функцію, ніж настанова на назву твору 
чи його обсяг. Емоції, які читач отримує в процесі естетичного сприйняття, відрізняються від емоцій, що з’являються за 
звичайних життєвих обставин. П. Якобсон вважав, що “обурення, смуток, які виникають при сприйнятті твору мистецтва, 
забарвлюються інакше, ніж тоді, коли вони виникають у контексті реальних людських стосунків” [20, с. 59]. 

Всі твори Бальзака, особливо його зрілі творіння, – це постійне відображення людської сутності. Авторська філософія 
життя позначається в описах міста, вулиці, двору, стіни, будинку, меблів... Перш ніж говорити про людей, автор дає нам 
можливість побачити і відчути сліди людського життя. І сліди ці позначають характери. На самому початку “Батька Горіо” 
автор звертається з питанням, яке може видатися дивним: “Чи буде зрозуміла ця історія за межами Парижа?” Дійсно, в по-
дальшому, все дихає Парижем. “Вулиця Сен-Женев’єв – як бронзова рама, єдина, що може підійти до цього оповідання, до 
сприйняття якого готують читача смутні тони і значні думки”. Опис вулиці – це поетичне обрамлення роману, колорит та 
ідеї переплітаються, допитливий спостерігач, в той же час, художник.

Композиції кожного твору Бальзака мають характерні, суттєві особливості. Громіздкий початок його оповідань. Він не 
може обійтися без досить докладних описів. Кожна деталь виявляє перед вами “дріб’язкові жахи” буденного життя. Не по-
дробиці самі по собі займають Бальзака, а те, що вони виражають, їх зміст. У речей своє дихання, свої взаємини, своє тихе 
життя. В позначенні цього сенсу – надзвичайна точність бальзаківської мови.

Сутність справжнього мистецтва Бальзак бачив у силі впливу на читача. Поєднуючи образ і думку, ліричне хвилювання 
і сміливу дію, він ставив перед собою мету глибоко впливати на уми та серця. Бальзак підкорює свого читача істинністю, 
характерністю, внутрішньою силою оповіді. Читаючи твори Бальзака, ми сприймаємо авторський образ як образ свого 
співрозмовника. Ми не бачимо і не чуємо автора, але ми відчуваємо його присутність, сприймаємо його внутрішній голос. 
Образ автора є обов’язковим компонентом естетичного переживання і збагачується у процесі читання. Процес прочитання 
закінчується, події та герої творів поступово можуть забутися, проте відбиток у нашій душі залишає саме авторська осо-
бистісна активність, цей відбиток і є “образ автора”. Образ автора у свідомості читача конкретизується й поглиблюється 
завдяки його творам, свідченням сучасників. 

Окремий образ, деталь, пейзаж, характер може служити засобом вираження певної ідеї у взаємозв’язку з іншими харак-
терами, деталями, образами. Образи, що викликають емоційний відгук, змушують переживати, проживати кожну вигадану 
ситуацію, приймаються на віру, стають своїми або викликають жвавий протест. Художні образи – це засіб втілення автор-
ського погляду на світ. Сама модель світу розкриває авторське ставлення. І. Ільїн зауважує, що “у кожного письменника-ху-
дожника є свій особливий творчий уклад, свій спосіб задумувати твір, виношувати його і втілювати його в образи (уявляти 
свій задум), своя манера бачити, відчувати, бажати і зображати побачене, почуте, бажане, як би свої художні окуляри” [11, 
с. 21]. 

Автор, виходячи зі своїх індивідуально і соціально-обумовлених ціннісних мотивацій, закладає в текст інтерпретаційні 
програму, в той час як читач, реалізує її, долучаючись тим самим до авторської системи цінностей і розділяючи авторську 
позицію по відношенню до предмету зображення.

Проблема автора, способи вираження авторської свідомості, авторська ідентичність, зв’язок і взаємодія автора і ге-
роя, автора і читача – є однією з найбільш складних і багатосторонніх. Аналіз літературно-критичних матеріалів дозволяє 
стверджувати, що динаміка теоретичної експлікації категорії авторської свідомості в сучасному літературознавстві є доволі 
перспективною, хоча багато питань наразі залишаються відкритими та потребують нових пошуків способу(-ів) адекватної 
інтерпретації. 
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LINGUAL AND POETIC ACTUALIZATION OF POLITICAL AND SOCIAL CONCEPTS  
IN GEORGE GORDON BYRON’S POETIC DISCOURSE

The article represents the study of the specificity of literary concepts actualization that delineates the social parameters of national 
universe in Byron’s poetic discourse through the analysis of imagery poetic forms semantics. Byron’s poetry conceptual space is construed 
through the prism of the categories of national identity and within the general context of romantic literary world defined as a system of 
universal artistic principles which are embodied in the text, inform it with a definite aesthetic perspective and integrally represent the entire 
epoch characterized by a special type of cognition and the unity of values. The article focuses on the analysis of semantic, pragmatic and 
semiotic aspects of anthropocentric images of poetic texts. In Byron’s poetic discourse the dominating means of poetic conceptualization 
are: application of precedent names and phenomena, allusions and reminiscences of historic events that in the imagery and compositional 
structure of the poetic work promote the development of the above mentioned literary concepts in several literary-semantic planes: national 
policy, national interests, ethnic self identification, national heroism and treason, venality of pseudo national elite, false patriotism, generate 
the problem of interrelation between the power and people; saturation of the poetic context with metaphors, metonymies, similes, epithets 
and oxymorons of ambivalent evaluative semantics; development and intensification of symbolic potential of ethnically specific notions and 
realia. The processes of metonymysation and metaphorisation, in this way, intensify the semantic diversity of lingual and cognitive texture 
of poetic discourse.

Key words: Byron, literary concept, Romanticism, poetic discourse, national identity.
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ЛІНГВОПОЕТИЧНА АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКО-СОЦІАЛЬНИХ КОНЦЕПТІВ  
У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДЖОРДЖА ГОРДОНА БАЙРОНА

У статті розглянуто специфіку лінгво-поетичної актуалізації художніх концептів, які відображають соціальні параметри 
національного буття у поетичному дискурсі Джорджа Гордона Байрона, шляхом аналізу семантики поетичних форм. Концепту-
альний простір поезії Байрона зображено крізь призму категорій національної ідентичності та в межах загального контексту 
романтичного світу, який визначено як систему універсальних художніх принципів, що формують у тексті відповідну естетичну 
перспективу художнього напрямку, відображають відповідний тип художнього мислення та систему індивідуально-авторських 
та колективних цінностей національної спільноти. Основна увага приділена аналізові семантичних, прагматичних та семіотич-
них аспектів антропоцентричних образів поетичних текстів. 

Ключові слова: Байрон, художній концепт, романтизм, поетичний дискурс, національна ідентичність.

Creative personality of George Gordon Byron is the mirror of romantic epoch with its artistic and philosophic principle of ide-
al sense of life, sincerity of a “noble hero”, powerful and free from social constrains. Scholars intensify the domination of social 
motives in Byron’s poetry determined by the development of social philosophy of protest with all its consequences and paradoxes 
which, according to S. Pavlychko, influenced the reception and interpretation of Byron’s poetic heritage. For his contemporaries as 
well as the modern readers and critics the ideological and artistic system of the poet remains controversial and ambiguous and, thus, 
inexhaustible [9, с. 153].

Foreign and domestic critics tend to closely relate poet’s creative and social activity with his personal, biographic and even 
intimate life exaggerating in this way the “personal factor” in the development of artistic and conceptual worlds of the author – the 
so called “Byronic model” which aesthetics outstands the general context of romantic worldview [5, с. 10; 11, с. 5; 6, с. 243-259].

Unequivocal definition of poet’s creativity in the domestic literary criticism of previous decades (contrary to highly ambivalent 
reception in Anglophone world [6; 14, c. 193-194]) fostered the consolidated image of the poet-revolutionary with the aura of stable 
attributes identifying the “Byronic type” as cosmopolitan mode of cognition that irradiated the principles of literary images develop-
ment and poetic motives into European and world literature [1; 3; 4; 5; 7].

The aim of this paper is to define the specificity of literary concepts actualization that delineates the social parameters of national 
universe in Byron’s poetic discourse through the analysis of imagery poetic forms semantics. Byron’s poetry conceptual space is 
construed through the prism of the categories of national identity and within the general context of romantic literary world defined as 
a system of universal artistic principles which are embodied in the text, inform it with a definite aesthetic perspective [12, с. 3] and 
integrally represent the entire epoch characterized by a special type of cognition and the unity of values.

Poet’s biographers and researcher of English literature have performed a comprehensive analysis of the circumstances that 
accompanied the creation of practically all Byron’s poems. The attention to the theme and motives of each work, to the public feed-
back that it provoked considerably outnumbered the interest to its lingual and aesthetic peculiarities, to poetic forms of representing 
political, axiological, emotional constituents of literary concepts – monarch, aristocrat, national and military leader – that mirror the 
controversial character of political and ethnic processes in the country and Europe, the conflict between the monarchical policy of 
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national consolidation and Anglo centrism, expansionism and ethnic intolerance, the general spirit of the epoch that saw the refor-
mation of social-economic and political relations between the aristocracy and bourgeoisie.

Alongside with the dominating features of the “Byronic hero” Byron’s poetry by verbal means of embodiment of the main an-
thropological images and by the dynamics of all possible associations, conceptions, impressions and evaluations embodied in the 
slightest shades of poetic word “provides” the reader and interpreter with informational resources that display the general context 
of the epoch, specificity of national and social comprehension of the general historic processes, behavioral characteristics, cultural 
and ethnic stereotypes, modes of perceiving and experiencing life, axiological response to the events of the national history. As a 
result, the poetic conceptualization of a human being becomes the way to address important philosophic generalizations of national 
identity issues – as an interpretation of national and world mythology, development of the concept of national hero, political leader, 
the character of interrelations between the power and people, social and political activity of an individual considering status and 
individual-psychological characteristics. 

Byron’s poetry is rich in images that create the concepts representing concrete ethnic traits, features of national mentality, indi-
vidual and collective attitude towards the key political and ethnic concepts such as POWER and PEOPLE related to other anthropo-
centric concepts of FREEDOM, MOTHERLAND, FOREIGN (STRANGE) LAND, FATE, images that embody the idea of partic-
ipation or indifference in the fate of the country and nation, personal responsibilities, moral duty, loyalty and devotedness, betrayal 
and the choice of life and creativity. Literary-semantic plane of human phenomenon conceptualization in this way encompasses a set 
of features that highlight poet’s deep generalization about a human as a bearer of definite ethnic and ethical characteristics, poet’s 
reflections over the unity of individual and collective fate, historic choice of the people and nation.

Ideal pathos of Byron’s poetry was nourished by the conviction about the finitude of any forms of tyranny and despotism because 
the world history demonstrated that any forms of tyranny and oppression include the germs of their own destruction. These ideas 
crystalized in artistic cognition of the poet through the richness of symbols, employment of mythological themes and elements, rem-
iniscences from world literature and history. 

Specific historic details enshroud the content of the poem Lines to a Lady Weeping (1812), which implies wide social reaction 
caused by political discussions among the representatives of English aristocracy about the policy of the Prince Regent concerning 
the “Irish question”. The abstract poetic nominations daughter of a royal line, Sire implies the personalities of the Prince Regent, the 
deputy of the incapable King George III and his daughter Charlotte. The metaphoric epithets A Sire’s disgrace, a realm’s decay; , 
a father’s fault refer to definite historic political documents initiated by the Prince Regent with the aim of further intensification of 
reactionary policy against Ireland, the doctrine of ethnic assimilation. The epithet these suffering isles hints at the multiple political 
senses and simultaneously expresses author’s evaluation and social hostility to the personality of the future King of England, George 
IV, as immoral and cruel person, intolerable towards his own family, subordinates and servants which undermined the prestige of 
the monarchy (a realm’s decay):

Weep, daughter of a royal line,
A Sire’s disgrace, a realm’s decay; 
Ah! happy if each tear of thine
Could wash a father’s fault away!

Weep--for thy tears are Virtue’s tears
Auspicious to these suffering isles; 
And be each drop in future years
Repaid thee by thy people’s smiles! 
The cited poem as an aesthetic-emotional conception of reality transforms the fact existing outside of realm of art into an unex-

pected artistic discovery that under the influence of poetic context generates senses both in the immediate “surface” peruse and in 
the subtext creating emotional, axiological (very often including opposite features of the object), associative, ideological degree of 
textual saturation that shape it’s definiteness and boundlessness of it’s outline. The eight lines of the poem simultaneously embody 
opposite evaluations of the concept MONARCHY – negative (the king-tyrant, the cause of sufferings, object of national hatred, 
implied in the image of Prince Regent) and positive (defender and protector, patroness, object of national love and gratitude, implied 
in the image of Princess Charlotte). 

The poet brings forward ideological, political senses in the process of poetic conceptualization of power, monarchy and aristoc-
racy as a determinant discursive device of his political poetry. Thus, a specific conceptual and thematic continuation of the poem To 
a Lady Weeping is Lines Composed On The Occasion Of His Royal Highness The Prince Regent Being Seen Standing Between The 
Coffins Of Henry Viii And Charles I, In The Royal Vault At Windsor (1814),based also on well-known historic episodes from the 
biography of the Prince Regent and the allusion to the personalities of English kings Henry VIII (1491-1547) and Charles I Stuart 
(1600–1649), other historic personalities and events. In this poem the person of George, the Prince Regent, embodies blemish and 
vice of his predecessors, the doubled tyranny which on the level of verbal realization are secured by nuclear elements of imagery-as-
sociative field ‘despot-tyrant’ and by the system of explicit poetic means united by common negative semantics reflecting both per-
sonal, individual characteristics (lack of conscience, heartlessness) and national, state notions (injustice, break of the oath, attitude 
towards the people and nation, abuse of power). The quintessence of negative evaluation and the expression of disdain is represented 
through the metaphoric transference “a human being – a thing: the king – the thing” in the nomination of the protagonist (another 
sceptered thing – / It moves, it reigns – in all but name, a king) and by the metonymy ‘sceptered’ which performs the role of axiolog-
ical attribute and favours the intensification of poetic image’s syncretism. The processes of metonymysation and metaphorisation, in 
this way, intensify the semantic diversity of lingual and cognitive texture of poetic discourse.

In Byron’s political poetry the usage of poetic word as a means of expressing personal and social reaction on a certain event 
of political life became a stable discursive tendency, dominant feature of artistic manner that results in the accentuation of definite 
perceptive-semantic planes of personage’s poetic image, named and easily recognizable by the readers. Thus, the monarchs and 
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aristocrats, lords and ministers, historic and political facts of the epoch as precedent names and phenomena are the source of fea-
tures-aspects of a specific literary concept profiling [2; 8], its cognitive basis.

Precedent names in Byron’s poems are involved in the process of creation of negative and positive features of concepts POWER, 
MONARCHY, ARISTOCRACY. The Irish Avatar (1821) written as a continuation of Irish theme and dedicated to the policy of 
expansion promoted by the odious king George IV abounds in famous names of English-Irish history, allusions and reminiscences of 
historic events that in the imagery and compositional structure of the poetic work promote the development of the above mentioned 
literary concepts in several literary-semantic planes: national policy, national interests, ethnic self identification, national heroism 
and treason, venality of pseudo national elite, false patriotism, generate the problem of interrelation between the power and people.

Political portrait of the English monarch and moral aspects of his activity are created by a set of language means that include the 
following:

• Vocabulary with negative evaluative semantics (Is it madness or meanness which clings to thee now? / Were he God--as he is 
but the commonest clay, the idol of brass), metaphor with ironic meaning (George the triumphant, the Messiah of royalty comes!, 
He comes in the promise and bloom of threescore; that long-wither’d spot; The fourth of the fools and oppressors call’d ‘George!’) 
the application of mythological eponym of Ireland in the context of addressing to and nomination of the king (Lo! Erin, thy lord!/Kiss his 
foot with thy blessing, his blessings denied! Spread--spread, for Vitellius, the royal repast,/Till the gluttonous despot be stuff’d to the gorge!) 
in order to intensify the emotional effect of the utterance, to achieve the effect of grotesque by confrontation of elevated and low 
expressions; 

• Emotional saturation of the text with emotional words terror, brute, curses, jeers, gore, murder, oximorons: ‘Hal is the rascali-
est, sweetest young prince!’, similes and semantic parallelism between historic personalities of the roman Empire and contemporary 
kings and reigning Irish elite as an object of damnation, the source of the evil (The cause of the curses all annals contain,From Caesar 
the dreaded to George the despised!; pread--spread, for Vitellius, the royal repast,/ Till the gluttonous despot be stuff’d to the gorge!; 
But let not his name be thine idol alone/

On his right hand behold a Sejanus appears! /
Thine own Castlereagh! let him still be thine own!
A wretch never named but with curses and jeers!)
allusions to the ancient mythology Let the wine flow around the old Bacchanal’s throne,/ Like their blood which has flow’d, and 

which yet has to flow; actualization of symbolic potential of zoonims in a set of metaphors: the reptile which crawl ‘d from her earth; 
See the cold-blooded serpent, with venom full flush’d,

Still warming its folds in the breast of a king!;
• Inexhaustible potential of implicitness of expressions that describe the states of the subject of poetic reflections their external 

manifestations which creates bright diverse imagery and increase the social topicality of the theme. 
In order to intensify the effect of poetic expression Byron extensively applies pertaining to the Romanticism stylistic device of 

personification of abstract notions of ‘freedom’, ‘slavery’, ‘famine’, ‘pain’, ‘poverty’ which are for the people the result of the police 
of oppression: And the famine which dwelt on her freedomless crags/Is extending its steps to her desolate shore. Then might freedom 
forgive thee this dance in thy chain, персоніфікація свободи

And this shout of thy slavery which saddens the skies. Feasts furnish’d by Famine! Rejoicings by Pain! 
Addressing Ireland in his poems Byron resorts to the device of personification – the embodiment of the state in the image of 

either a living being or goddess from ancient Irish legends, naming her by a poetic name ‘Erin’, that informs the poetry both with 
solemnity and intimacy: Then might freedom forgive thee this dance in thy chain;And this shout of thy slavery which saddens the 
skies; Is it madness or meanness which clings to thee now? 

In poetic personification of Ireland the poet embodies the senses ‘goddess-patron of her people’ and a ‘living being that gives 
birth to her children’, either famous and honorable heroes or dishonourable traitors: Till now, when the isle which should blush for 
his birth,/Deep, deep as the gore which he shed on her soil, 

Seems proud of the reptile which crawl ‘d from her earth,
And for murder repays him with shouts and a smile.
Without one single ray of her genius, without
The fancy, the manhood, the fire of her race /The miscreant who well might plunge Erin in doubt /If she ever gave birth to a being 

so base./ Not thus did thy Grattan indignantly flash
His soul o’er the freedom implored and denied.
Ever glorious Grattan! the best of the good!
So simple in heart, so sublime in the rest! I have known noble hearts and great souls in thy sons… Till now I had envied thy sons 

and their shore…
The main means of the concept PEOPLE actualization in the compositional structure of the analyzed poem are metonymy Ire-

land, Erin, country, lexemes people, nation as components of epithets, similes and metaphors which semantic content encompasses 
the artistic-semantic plane “people – a subject of collective actions, feelings and responsibility”. In the metonymies (Gild over the 
palace, Lo! Erin, thy lord!/ Kiss his foot with thy blessing, his blessings denied! and thy country convince/ Half an age’s contempt 
was an error of fame; Shout, drink, feast, and flatter! Oh! Erin, how low / Wert thou sunk by misfortune and tyrann), epithets (servile 
and sore nation) and similes (My contempt for a nation so servile, though sore,/ Which though trod like the worm will not turn upon 
power) the poet embodies the idea that submissive collective humiliation, tolerance to the evil and tyranny is the cause of contempo-
rary state of the country and people, expresses in poetic form his denunciation of the policy of national pseudo elite.

Byron’s poetic representation of the concept PEOPLE in the analyzed poem is complex and heterogeneous in respect to its se-
mantic filling because it simultaneously encompasses and opposes the notion of the national elite, national aristocracy and the lower 
stratum of population which in most poetic contexts are displayed through the set of definite psychological, emotional, behavioral 
and mental characteristics, appear either as subject or object of power’s policy. The analysis of lexical and stylistic devices that ver-
balize the defined notional aspects of the literary concept, the specificity of their contextual embodiment and implications enables to 
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reveal poet’s axiological priorities, the peculiarities of reconstructing objective social processes, to determine the general tendencies 
of semantic and associative development of images that belong to a certain imagery paradigm. Semantic and cognitive analysis of 
images in the poem The Irish Avatar made it possible to define in each constituent of the concept PEOPLE the following conceptual 
features: 

NATIONAL ARISTOCRACY: Devotion: servile devotion might shame him away;Let the poor squalid splendour thy wreck 
can afford (As the bankrupt’s profusion his ruin would hide), Gild over the palace, Lo! Erin, thy lord! Kiss his foot with thy blessing, 
his blessings denied! Power: Each brute hath its nature; a king’s is to reign, To reign!the steps of enslavers; State: roar in his train; 
let thine orators lash Their fanciful spirits to pamper his pride; the roar of his drunkards; Shout, drink, feast, and flatter! Thy welcome 
of tyrants hath plunged thee below The depth of thy deep in a deeper gulf still! Reward: Will thy yard of blue riband, poor Fingal, 
recall/The fetters from millions of Catholic limbs?

NATIONAL ELITE: Glory: Ever glorious Grattan! the best of the good! So simple in heart, so sublime in the rest! With all 
which Demosthenes wanted endued, And his rival or victor in all he possess’d. noble hearts and great souls in thy sons,  the glory of 
Grattan, and genius of Moore!  State: the patriot band

Who are gone/ For happy are they now reposing afar, Thy Grattan, thy Curran, thy Sheridan, all their fetterless clay/happy are 
they in their cold English graves!

Their shades cannot start to thy shouts of today/ Though their virtues were hunted, their liberties fled/There was something so 
warm and sublime in the core/Of an Irishman’s heart, that I envy--thy dead. Mission: Who, for years, were the chiefs in the eloquent 
war, /And redeem’d, if they have not retarded, thy fall.

POPULATION: Devotion: Thy welcome of tyrants hath plunged thee below. The depth of thy deep in a deeper gulf still!/ 
Slavery: army of slaves! this dance in thy chain, And this shout of thy slavery which saddens the skies. chain-kissing slaves/ The 
fetters from millions of Catholic limbs? State: Till they groan like thy people, through ages of woe! The slaves, who now hail their 
betrayer with hymns? 

Wert thou sunk by misfortune and tyranny…Emigration: he flies from his hearth; Tears fall on his chain, though it drops from 
his hands; Poverty: beggars and helots. Home: For the dungeon he quits is the place of his birth.

The policy of pseudo national elite, their blind devotion and loyalty to the monarch (conceptual feature Devotion) for the 
sake of obtaining power (conceptual feature Power), enrichment and increase of social status (conceptual feature Reward) re-
ceives unambiguous negative evaluation. Whereas the author’s attitude towards the population and poetic reflection of its destiny 
is highly contradictory. The poet deeply sympathizes with the Irish people, its slavery state (conceptual feature Slavery), its abject 
poverty, loss of motherland and involuntary emigration (conceptual features Emigration, Poverty), religious pursuit, intolerable 
sufferings (conceptual feature State) at the time when the upper classes of society are gaining wealth and comfort at their expense. 
O. Selivanova points out to a considerable semantic load of the predicate in the structure of metaphor “because the predicate is the 
center of the action, the semantics of its denotation becomes the conceptual filter of transformation of literal information into figura-
tive one” [10, с. 358]. The semantics of the predicates denoting communicative actions roar (and the accompanying image associates 
(Shout, drink, feast, and flatter!, welcome of tyrants), used to reflect the attitude of national pseudo national elite to the monarch, and 
groan, used to reflect the existential state of the people, crates the basis for the interpretation of axiological component of the corre-
sponding anthropocentric imagery of the poem. However, the people partially shares the responsibilities for this situation with their 
authorities, because the slaves that hail their tyrants, erect palaces for them and kiss their own fetters (conceptual feature Slavery), 
turn their own motherland into prison (conceptual feature Home).

Metaphor created on the aesthetic actualization of the semantics of the word ‘slave’, ‘slavery’ in ambivalent in terms of its ref-
erential relations. Because the notion ‘slavery’ pertains not only to the distressful and long-suffering Irish people who is forced to 
leave their country because of economic, religious and political reasons (To her desolate shore--where the emigrant stands) but also 
to the national aristocracy who voluntarily enslaved themselves for the sake of promised benefits and honours: The slaves, who now 
hail their betrayer with hymns?

The real glory to the motherland are the representatives of national aristocracy of talent, represented in the context of the 
analyzed poem by the names Henry Grattan (1746–1820), John Philpot Curran (1750–1817), Thomas Moore (1779–1852), Rich-
ard Sheridan (1751–1816). Byron named them ‘a handful of patriots’, the acme of Irish spirit embodiment (an Irishman’s heart), 
three of them at the time of the creation of this poem had been dead (the patriot band Who are gone). Their personalities whose value 
is compared to the personalities of famous Ancient thinkers represent the glorious page in the national history, which unfortunately, 
as the poets believes, has no dissent continuation in contemporaneity of the people (reposing afar, in their cold English graves!). “I 
envy – thy dead”, – Byron concludes in the final lines of the poem.

Recreating in the poetic form the mission of the above named representatives of the national elite of talent and their value in the 
centuries-old Irish struggle for its independence (the chiefs in the eloquent war, And redeem’d, if they have not retarded, thy fall) 
Byron resorts to the significant and historically veritable detail, embodied in the figurative expression cold English graves. For in 
fact, they spent the main part of their lives outside Ireland in England (where they were buried), with their names inscribed not only 
into Irish but also English history, literature, philosophy and political science which once again demonstrates the inevitability and 
irreversibility of continued Anglo centric ethnic assimilation processes on the British Isles. 

Consequently, the dominating principle of lingual and aesthetic actualization of the nationally specific concepts in Byron’s po-
etry is the transformation of the fact existing outside of realm of art into the means poetic conceptualization that under the influence 
of poetic context generates diverse emotional and axiological senses. In Byron’s political poetry poetic images applied to express 
personal and social reaction on a certain event of political life are endowed with pragmatic function to evoke and display evalua-
tions, attitudes and emotions toward the object of poetic description represented within definite perceptive-semantic planes. As a 
result, the poetic conceptualization of a human being becomes the way to address important philosophic generalizations of national 
identity issues – as an interpretation of national and world mythology, development of the concept of national hero, political leader, 
the character of interrelations between the power and people, social and political activity of an individual considering status and indi-
vidual-psychological characteristics. In Byron’s poetic discourse the dominating means of poetic conceptualization are: application 
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of precedent names and phenomena, allusions and reminiscences of historic events that in the imagery and compositional structure 
of the poetic work promote the development of the above mentioned literary concepts in several literary-semantic planes: national 
policy, national interests, ethnic self identification, national heroism and treason, venality of pseudo national elite, false patriotism, 
generate the problem of interrelation between the power and people; saturation of the poetic context with metaphors, metonymies, 
similes, epithets and oxymorons of ambivalent evaluative semantics; development and intensification of symbolic potential of ethni-
cally specific notions and realia. The processes of metonymysation and metaphorisation, in this way, intensify the semantic diversity 
of lingual and cognitive texture of poetic discourse.
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STUDENTS’ SELF-STUDY IN THE PROCESS OF STUDYING FOREIGN LANGUAGE

The article deals with the organization of students’ self-study, its role and meaning while studying a foreign language in higher educa-
tional institutions.

In the article the functions and goals of students’self-study are considered. The analysis of the forms of students’ self-study was con-
ducted. The most effective its types and forms are revealed. In particular, we consider effective methods of carrying out students’self-study, 
which allow to make the educational process more successful and bring it to a new level. 

The project method allows students to acquire information in a foreign language independently from different sources, work with it, 
make generalizations, draw conclusions and apply the obtained knowledge in practice. Computer technologies stimulate students’ interest 
in learning a foreign language, develop speaking, reading, writing and listening skills. Communicating students online with foreigners 
turns a foreign language into a real-life communication mean. Work with video materials diversifies student activities, increases the level of 
motivation for studying a foreign language, makes it possible to work with authentic language samples, which is especially relevant in the 
absence of a foreign language environment.

Key words: students’ self-study, foreign language, forms, methods, efficiency.
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Стаття присвячена організації самостійної роботи студентів, її ролі та значенню під час вивчення іноземної мови у вищих 
навчальних закладах.

У статті розглянуто функції та цілі самостійної роботи. Проведено аналіз форм самостійної роботи. Виявлено найбільш 
ефективні її види і форми. Зокрема, розглядаються ефективні методи проведення самостійної роботи, які дозволяють зробити 
навчальний процес більш успішним і вивести його на новий рівень. 

Правильно організована самостійна робота у вищих навчальних закладах сприяє успішному та ефективному оволодінню іно-
земною мовою, а також забезпечує розвиток творчих здібностей студентів.

Ключові слова: самостійна робота студентів, іноземна мова, форми, методи, ефективність. 

Formulation and justification of the relevance of the problem. The relevance of the problem of self-study is increasing due 
to the need to prepare students for study throughout their lives. At the present stage of accelerated socio-economic development of 
society, the study of foreign language in higher education institutions becomes of special importance, because its knowledge is an 
essential factor in the high professional competence of future specialists. 

A characteristic feature of the scientific organization of the educational process in higher educational institutions of Ukraine is 
the gradual increase in the time for independent extra-curriculum work of students, which is an organic continuation of the classroom 
work, an important source of satisfying cognitive needs, a means of supporting and further developing educational and professional 
motives for learning a foreign language. To teach students to self-replenish their knowledge, to independently navigate in the rapid 
flow of new information is an important urgent task of modern high school.

Analysis of recent research and publications. The problem of self-study in higher educational establishments highlighted in 
studies on pedagogy and psychology (V. Burynskyi, V. Lutsenko, V. Moroz, M. Soldatenko, I. Chomyak, etc.). Many studies of 
this problem have been conducted in the field of teaching methods of foreign languages (S. Zaskaleta, N. Koriakovtseva, L. Oliinyk, 
L. Onuchak, Ye. Polat, etc.).

The aim of the study is to consider the specifics and problems of organizing students’ self-study of a foreign language and to 
identify those forms and methods of work that will promote the most complete realization of the goals of teaching.

The main material of the study. The definition of “self-study” suggested by N. Yangelska deserves much attention. According 
to her definition “self-study” should be understood as a form of organization and implementation of educational and cognitive ac-
tivities of students, which is directed and supervised by the teacher or the student himself in accordance with the curriculum and the 
individual needs in classroom classes or outside the classroom in order to acquire professional knowledge, skills and abilities and 
for self-improvement [9]. 

Self-study performs two functions:
– advisory, when teacher helps students to master theoretical and practical material in classroom classes and gain useful skills;
– controlling, based on the conducting by teacher current and final controls, checking homework and written students’ works.
Self-study outside the classroom should achieve the following goals:
– mastering the fundamental knowledge, skills and abilities;
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– consolidation and systematization of the received knowledge;
– formation of skills and abilities;
– obtaining own experience of creative and research activity.
In the process of students’ self-study the ability to realize, define and formulate their cognitive and information needs, informa-

tion request, the skills of searching, selecting, analyzing, systematizing, and transferring information is formed. Not less important 
is the habit of constantly working with foreign sources of information and ability to switch attention from language forms to infor-
mation. One of the main goals of self-study in a foreign language is the formation of cognitive and informational interests not only 
in connection with specific types of training activities, but as an element of a common culture of personality, as a way of self-im-
provement [6]. 

The means of independent work organization can be the following: 1) availability of textbooks and methodical instructions for 
independent work; 2) availability of educational audio, video and computer training programs; 3) application of the system of com-
municative tasks for the development of all communicative abilities [4]. 

It is necessary to take into account that the main factors of mastering and consolidating the educational material of a course are 
the forms of student’s self-study, which depend primarily on the content of the academic discipline, the degree of preparedness and 
independence of the student, as well as the skills and qualifications of the teacher. Each teacher in conducting classes should have 
a large variety of tasks and exercises for student’s self-study, which should not be limited to simple essays, reports, theses, control 
tasks. 

It is necessary to imagine opportunities of every student, therefore, realizing personally oriented approach in teaching, the teacher 
must build a modified, adapted individual program for each student, that allows to choose different tempo, ways and stages of work 
[4].

Traditionally independent work of students is carried out according to the following forms: 
– individual (abstract, course paper, diploma paper, independent research work, individual counseling, olympiads, etc.);
– group (project and problem learning, coaching, gaming project, group counseling, optional classes, classes in circles);
– mass (project training, programmed training) [2].
We listed the standard most common forms of students’ self-study, not tied to the specifics of a particular discipline.
The goal of this article is to study the most effective forms of students’ self-study in learning English, which is used in all areas 

of international business and law, politics and science in the context of internationalization and globalization of the world economy.
Students’ self-study in learning English should be based on the use of active teaching methods, which include essays, projecting, 

using audio and video materials, Internet sites, working with texts of fiction in English (annotation, reviewing, referencing), working 
in groups, performing of olympiad tasks and exercises, portfolio, solution of the educational problems, situation playing, monologue 
on a given topic, staged theatrical tasks in English, participation in student scientific societies, language clubs [1].

In modern pedagogical practice among the most effective methods of students’ self-study, which contributing to individualiza-
tion and intensification of educational process, should be pointed out: 

– problem-searching methods;
– method of project training;
– method of using the latest information and communication technologies in studying [3].
Problem-searching methods are aimed at activating the student’s cognitive activity. The application of these methods encour-

ages students to conducting independent researches, increases the motivation for further work, promotes the development of logical 
thinking, as a consequence of the development of their creative independent activities. The ideal result of learnsng with the help of 
problem-searching methods is the formation of skills to apply rationally all the components of these methods in development and 
interconnection [5].

Working with authentic or professional literature in foreign languages aims to acquire the skills to obtain the necessary informa-
tion. Then performing creative tasks that include work with popular scientific texts corresponding to specialty of student, reading, 
analysis, referencing of scientific articles in order to write an abstract and its presentation at a student’s scientific conference and, 
finally, defense of thesis in a foreign language. 

While working with periodicals in foreign languages it is desirable to pay more attention to the short search task: to write a 
professional vocabulary, analyze the titles of articles, compose a sample ad, draw up an outline of an interested article, write out and 
analyze promotional slogans and create your own. 

The Internet is a great way to get information about the latest events in the world. Virtually all the major newspapers in the world 
have their own web pages. Information on the diversity of periodicals can be obtained, by visiting the MEDIA LINKS page (http://
www.mediainfo.com/emedia), which offers links to many editions. [8]

The method of project training is aimed at achieving the predicted results of students’ self-study. For foreign language classes, 
the project, which is a specially organized by a teacher, is a complex of activities that is performed by students independently and 
ends with the design of a creative product. The project is valuable, because in the course of its implementation, students learn to 
acquire knowledge and experience in cognitive and educational activities independently. Project methodology characterized by high 
communication and directs students to express their own thoughts, feelings, to their active inclusion in the real activity, to acceptance 
of personal responsibility for education.

The main goals of introducing the method of projects into the educational process are: to show the ability of an individual student 
or a group of students to use their research experience from learning process; realize their interest in subject of research, and increase 
knowledge about it; to demonstrate level of foreign language proficiency; to rise to a higher level of education, development and 
social maturity.

Organizing work on a project is important to adhere to several conditions: a) the topic may be related to the country the language 
being studied and the country of residence; b) the problem is formulated so as to target students to attract facts from related fields of 
knowledge and various sources of information; c) all students should be involved in work, and offering each student task based on 
its level of language training; d) to activate students’ activities, offer an interesting and actual problem.
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The project method combines verbal expressions and others illustrative techniques: drawings, collages, plans, maps, question-
naires tables, graphs and charts. Thus, the development of communicative skills are reliably supported by the variety of means that 
transmit different information. The method of projects is capable of transforming the lessons of a foreign language in a discussion 
and research club, in which interesting, important and relevant problems for students are solved [5].

The role of a teacher in preparing presentations of projects lies in control and counseling of students. Teacher can also provide 
vocabulary and adjust grammatical constructions if necessary. Avaluating the projects can be done by students by voting, or the 
teacher evaluates the student’s projects independently, but it is necessary to indicate the weaknesses and strengths of each project.

Application of the latest information and communication technologies should be used in students’ self-study in learning foreign 
language. The Internet is unlimited access to the big amount of linguistic and ethnographic material, detailed description of the new-
est technologies, innovations, the ability to constantly raise the level of language training.

Communicating students online with foreigners changes their attitude to a foreign language, which turns from a subject into a 
real means of communication and becomes a powerful motivational factor for learning a foreign language.

The purpose of students’ self-study with computer systems may be: the ability to independently pick up the material for the 
defined topic; learning the theoretical material; the ability to solve practical tasks in specialty and developing the skills of argumen-
tation and writing essay on the proposed or self-chosen theme.

Today there are many computer programs for studying, developing and improving students’ knowledge, skills and abilities:
• electronic dictionaries (Lingvo, Webster’s Dictionary, Longman Dictionary, Macmillan English Dictinary and others);
• electronic translators for large texts (Prompt, Magic Goody and others);
• programs for learning a foreign language;
• foreign language testing software.
Use of video materials is an important element of students’ self-study at mastering a foreign language. The effectiveness of video 

materials for communicative language teaching is obvious. From all available means video provides the most accurate display of 
the language in use, because it is used by specific speakers, is closely related to a certain language situation, and its communicative 
purpose is amplified by a number of visual encoded non-verbal means (poses, facial expressions, gestures) [7].

The selected video must match the topics studied by the program. Preparatory exercises should be done to predict the content 
of the film, learn vocabulary and activate background knowledge, a series of questions and tasks for verifying the understanding of 
video material, as well as the final set of exercises for discussion and creative writing tasks.

Conclusions. Correct organization of students’ self-study while learning a foreign language based on the use of active methods 
and innovative technologies with motivation to perform specific tasks and exercises, contributes to the successful and effective study 
of a foreign language, as well as develops the skills of self-education and the desire to professional self-improvement, and develops 
the ability to make own decisions. Application of the latest information and communication technologies deserves extensive use in 
students’ self-study. Computer technologies and the Internet provide an opportunity for an integrated developing of speaking, read-
ing, writing and listening skills. They will make it easier to understand the culture of country being studied and encourage interest 
in learning a foreign language.

Prospects for future research directions are to study the innovative technologies of teaching a foreign language for profes-
sional direction.
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ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТІВ ЮНЕСКО З ЗАХИСТУ ПРАВ НА ОСВІТУ

У статті дефіновано поняття функціонального стилю, подано класифікацію функціональних стилів та окремо запропоно-
вано узагальнену класифікацію підстилів офіційно-ділового стилю. У дослідженні розглянуто поняття міжнародного договору, 
означено його належність в класифікації підстилів, подано лінгвістичну характеристику означеного типу документів, а саме, 
характеристику лінгвістичних особливостей, що відрізняють його від інших типів документів. Виявлено принципи побудови озна-
чених документів та передумови їх укладання. Виділено основні реквізити документів ЮНЕСКО з захисту прав на освіту, а 
також виокремлено лінгвістичні особливості таких частин міжнародних документів як титул, преамбула, основна частина, 
заключні постанови, додатки, пояснювальні зауваження.

Ключові слова: офіційно-діловий стиль, міжнародний документ, документи ЮНЕСКО, структура документів.
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LINGUISTIC PECULIARITIES OF UNESCO DOCUMENTS DEDICATED  
TO SECURING THE RIGHT TO EDUCATION

The research is aimed at analyzing English UNESCO documents that deal with educational issues. Achieving this goal involves such 
tasks as: to characterize international documents and their types; to distinguish preconditions for the creation of international documents; 
to define the genre and stylistic features of UNESCO documents that deal with educational issues; to delineate the structure and linguistic 
peculiarities of the documents studied. UNESCO documents that deal with educational issues were chosen to be the material of the research. 
The concept of a functional style is outlined in the article, the classification of functional styles is provided, and a generalized classification 
of the substyles of official documents style is suggested. The linguistic features of the specified type of documents is given, namely, the lin-
guistic features that differentiate it from other types of documents. It was found that there are few linguistic studies on the structure of such 
documents as declarations, resolutions, and conventions, which makes our research topical. The principles of structure of the specified doc-
uments and the preconditions for their creation are revealed. The main document entries of UNESCO documents that deal with educational 
issues have been identified, as well as the linguistic features of such parts of international documents as title, preamble, main part, final 
rulings, annexes, and explanatory remarks.

Key words: official documents style, international document, UNESCO documents, document structure. 

В умовах стрімкого розвитку міжнародних відносин постає питання дослідження особливостей міжнародних докумен-
тів з метою подальшого перекладу. Метою поданого дослідження є аналіз документів ЮНЕСКО з захисту прав на освіту. 
Завданнями дослідження є надати загальну характеристику міжнародних документів, їх видів та схарактеризувати пере-
думови до їх утворення, а також визначити жанрово-стилістичну характеристику документів ЮНЕСКО з захисту прав на 
освіту, їх структуру та лінгвальні особливості. Матеріалом дослідження стали правовстановлюючі документи ЮНЕСКО 
з захисту прав на освіту, а саме декларації, конвенції та резолюції англійською та китайською мовами сумарним обсягом 
98 сторінок.

У ході історичного розвитку виникла необхідність виділення різних стилів мови, які відрізнялись стилістичною забарв-
леністю, виразністю, емоційними або нейтральними засобами мови, певною структурою тексту тощо [7, с. 5].

З точки зору І. Р. Гальперіна, кожний функціональний стиль характеризується сталою різноманітністю мовленнєвих 
особливостей, що мають більш або менш усталені складові та надфразові об’єднання, де вибір способу вираження ду-
мок комунікантів обираються з метою збереження цілі комунікації [2, с. 249]. В залежності від історичного періоду стилі 
з’являлися та зникали, що свідчить про адаптацію мови до потреб суспільства. Так само зміни мають місце у межах одного 
стилю. 

Науковці ще не дійшли одностайної думки щодо класифікації функціональних стилів, проте, простежуються загаль-
ні стилі у всіх класифікаціях, а саме: художній, публіцистичний, офіційно-діловий та науковий стилі. У нашому дослі-
дженні ми звертаємо увагу на офіційно-діловий стиль та на основі розглянутих класифікацій означеного стилю виділених 
І. Р. Гальперіним [2], І. М. Плотницькою [14], Л. І. Мацько [11], О. М. Сидоренко [11], О. М. Мацько [11], А. П. Загнітко [6] 
та І. Г. Данилюком [6]. Таким чином пропонуємо узагальнену класифікацію підстилів офіційно-ділового стилю:

• законодавчий (закони, укази, кодекси, статути тощо);
• адміністративно-канцелярський (розпорядження, заяви, накази, довідки тощо);
• підстиль ділового листування (лист-повідомлення, службовий лист, лист-запит, лист-скарга тощо);
• дипломатичний (поділяється на 3 типи: міжнародні угоди – конвенції, декларації, резолюції; повідомлення – комюні-

ке, резолюції; звернення – протоколи).
Більшість з вищенаведених науковців надають перевагу назві юридичний, а не законодавчий, проте ми надаємо перева-

гу саме другому варіанту, оскільки усі інші підстилі окрім ділового листування також можуть мати юридичну силу, зокрема 
міжнародні документи.
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Термін міжнародний договір може мати «різні найменування та форми: договір, угода, пакт, статут, конвенція, декла-
рація, комюніке, протокол та ін.» [12, с. 82], а до основних нормативно-правових договорів, що приймаються ЮНЕСКО, 
належать конвенції, декларації, резолюції, рішення тощо.

М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та інші науковці визначають поняття терміну міжнародний договір як 
«угоду між державами та іншими суб’єктами міжнародного права з питань, що становлять для них спільний інтерес, яка 
регулює їх відносини шляхом утворення взаємних прав і обов’язків» [5, с. 189‒190]. Міжнародні угоди, як правило, укла-
даються у письмовій формі, усні є винятком, отже доречно далі розглянути структуру документів ЮНЕСКО з захисту прав 
на освіту.

Як і будь-який інший договір, міжнародні договори мають свою мету та об’єкт, отже об’єктом міжнародних договорів є 
«відносини між суб’єктами міжнародного права», відносини можуть бути різноманітного характеру, наприклад, «з приводу 
матеріальних і нематеріальних благ, дій та утримання від них». Шляхами утворення міжнародних договорів є: «звичайні 
дипломатичні канали, міжнародні конференції та міжнародні організації». Для міжнародних конференцій та організацій 
існують власні процедури прийняття тексту договору [12, с. 83‒85].

Незважаючи на загальні стильові особливості кожний тип нормативно-правових документів має свою структуру та 
особливості. Всі нормативно-правові документи мають такі властивості як: простота, лаконічність, чіткість, однозначність, 
системність та послідовність [1, с. 60‒61]. Основною відмінною рисою ділових документів є їх стереотипність, стандарт-
ність, наявність сталих мовних конструкцій, термінів, що стало результатом відсутності індивідуальних рис автора та до-
тримання чітких безособових конструкцій. Проте, «колорит офіційності, діловитості формується не так лексикою, як ста-
більною композицією тексту» [11, с. 257], що ми й пропонуємо дослідити далі.

Науковець В. І. Мозговий до типових мовленнєвих засобів ділового стилю відносить [13, с. 41‒43]: 
• Об’єктивність (лексичний аспект: вираження безособовості, відсутність суб’єктивно-оціночних ознак у тексті доку-

ментів, передача наказовості інфінітивом або безособовою формою, відсутність емоційно-забарвленої, діалектної, жаргон-
ної лексики та професіоналізмів. Синтаксичний аспект: «не вживається пряма мова (крім випадків цитування фрагментів 
документа)», відсутні окличні, питальні та спонукальні речення, превалюють складнопідрядні речення з пасивними кон-
струкціями, акцентується увага не на тому, «хто винний», а на тому, в чому проблема та як її вирішити);

• Логічна послідовність (викладення матеріалу у чіткій послідовності: хронологічна, причинно-наслідкова послідов-
ність, що відображається через логічний зв’язок між реченнями (складнопідрядні конструкції «мети, причини, результа-
ту»), «членування тексту на абзаци, параграфи, частини тощо»);

• Переконливість (викладення причини у «зрозумілій та обґрунтованій формі»);
• Доказовість (обґрунтування через наведення фактів, статистичних даних тощо);
• Уніфікація та стандартизація (створення та прийняття стандартів до створення документів: структура документу, 

структура речення, мовні кліше тощо. Особливо це є необхідним для міжнародних документів, оскільки традиції кожної 
країни відрізняються та розвиваються окремо одна від одної. Уніфікація та стандартизація таких документів є необхідною 
умовою для збереження вихідного змісту документа);

• Ясність викладу і точність опису (юридичну силу документ може мати тільки при належному оформленні та вико-
ристанні термінів, наприклад, Executive Board ‒ 执行局, lifelong education ‒ 终身教育). 

За О. С. Кучик та Г. Б. Кучик міжнародний договір є «єдиною системою норм, що має власну структуру», яка в свою 
чергу є «одним з елементів форми договору» [8, с. 90 ‒ 91]. Питання структури документів законодавчого, адміністративно-
канцелярського, підстилю ділового листування та дипломатичного підстилю, окрім міжнародних угод, розглянуто у бага-
тьох дослідницьких роботах, окрім того, існують певні правила укладення та виконання таких документів, затверджених 
у законах, а саме, Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р., в Україні ‒ Конституція України [12, с. 
81-82]. Однак питання структури міжнародних угод залишається досі мало дослідженою областю. 

Як відомо, усі документи мають певну структуру, інакше кажучи, реквізити (наприклад, найменування документа, 
автор, адресат, заголовок, параграф, текст, дата тощо). Однак, набір реквізитів для кожного документа відрізняється. Такий 
набір та певний порядок та місце розташування реквізитів «становить формуляр цього документа». Реквізити можуть бути 
постійними та змінними [6, с. 41].

Структура документу є ключовою для упорядкування змісту угоди, її цілісності та єдності, має забезпечити «правильне 
поєднання цілей та принципів з конкретними постановами, що мають забезпечити їх реалізацію». До реквізитів угоди вхо-
дять: назва або титул, преамбула, основна частина, заключні постанови, додатки [9; 8, с. 91]. Поєднання преамбули, осно-
вної частини та заключних постанов також називають «текстом», який складається з речень, об’єднаних послідовно та ло-
гічно, «за правилами певної мовної системи і розташованих за вимогами відповідної композиції документа». Деякі науковці 
виділяють такі складові тексту: вступ, аргументування та висновок [6, с. 235-242; 4, с. 71]. Визначення виду документа є 
одним з найважливіших реквізитів, він сприяє визначенню «ступеня необхідності виконання його вимог, встановлює його 
форму, набір необхідних реквізитів, структуру тексту» [4, с. 42 ‒ 52].

Першим та постійним реквізитом міжнародних документів ЮНЕСКО з захисту прав на освіту, а саме декларацій, кон-
венцій та резолюцій є титул, який містить офіційну назву документа. Раніше назва входила до преамбули, проте в останні 
роки її стали виділяти та вивчати окремо, оскільки вона «допомагає визначити об’єкт і цілі договору, відповідно до яких 
тлумачать його зміст» [8, с. 91]. Титул документів, що досліджуються не завжди має однакову форму; як правило, на пер-
шому місці подано повну офіційну назву ЮНЕСКО мовою документа, якщо один документ укладений декількома мовами, 
то наводяться назви всіма мовами, що є в документі, наприклад, одномовні: Declaration of Berlin ‒ 柏林宣言, Resolutions 
(twenty-eight Session, Paris, 25 October to 16 November 1955) ‒ 决议 （第二十八届会议，巴黎，1995年10约5日 ‒ 11月16
日）; та багатомовні: Asia-Pacific Regional Convention on the Recognition of Qualifications in Higher Education ‒ 亚洲及太平
洋地区承认高等教育资历公约. Часто міжнародні документи можуть бути названі за місцем та датою проведення (Qingdao 
Declaration (2015) ‒ 青岛宣言 (2015).
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Як зазначено у Віденській конвенції, назва договору не впливає на його юридичну силу, проте назва документа може 
вказувати на належність до нормативно-правових документів, а саме, конвенції, пакти, декларації, резолюції тощо [10, с. 51]. 

Наступним реквізитом міжнародного документа є преамбула, яка є вступною частиною документа. Преамбула є змін-
ним реквізитом, проте у документах, що ми досліджуємо зустрічається завжди, вона сприяє «закріпленню офіційних цілей, 
принципів договору та мотивів його заключення. Преамбула може бути традиційною (повною) та сучасною (спрощеною) 
та складається з набору формул назва держави або органів, що укладають договір, обов’язкова частина преамбули [9]. На-
приклад:

We, Ministers, leading officials of multilateral and bilateral agencies, senior representatives of civil society and private sector 
organisations, gathered at the invitation of the Director-General of UNESCO and of the Minister of Environment and International 
Development of Norway, in Oslo from 16 to 17 December, for the Eighth Education for All (EFA) High-Level Group Meeting… 

The States of Asia and the Pacifie, Parties to this Convention…
Преамбула містить передумови до укладення договору (детально викладені мета та принципи співпраці сторін, пере-

дає план дій, даються посилання на інші міжнародні документи для наголошення важливості договору, що укладається); 
мотиви укладання договору та його цілі: заради чого укладений договір; вираження рішення укласти договір, офіційне за-
твердження цілей та принципів тощо [9].

Основна частина розкриває всі цілі та принципи, що попередньо були викладені у преамбулі. Основна частина може 
поділятися на частини, розділи, статті, пункти, абзаци, деякі поділи можуть мати власні назви. Поділ в кожному документі 
відмінний, оскільки залежить від розміру та змісту (кількості цілей) документа. В основній частині, за твердженням юрис-
тів, всі поняття та слова повинні бути вжиті в загальноприйнятому значенні, а значення термінів має відповідати відповід-
ній області знань [9]. Основна частина є найбільшою за об’ємом частиною. 

Заключні постанови міжнародних документів, зокрема конвенцій, резолюцій та декларацій, загалом містять дані про 
місце та час прийняття угоди або договору, наводяться обґрунтування повноважності учасників до прийняття та підписання 
документу тощо.

Одним з основних принципів міжнародного документу є його цілісність. Кожна постанова в таких документах має роз-
глядатися з урахуванням всіх інших постанов [9].

Останнім змінним реквізитом є додатки, які, в залежності від змісту та мети наведення, мають ту чи іншу форму та 
структуру.

Відмінним від декларацій та резолюцій для конвенцій є наявність такого реквізиту, як пояснювальні зауваження 
(Explanatory Remarks, 说明). На нашу думку, ця частина повинна розглядатися окремо, оскільки її текст за структурою 
цілісний, тобто має свій вступ та основну частину, висновки, як правило, опускаються.

Кожний тип документів має дистинктивні лінгвальні ознаки, які є характерними для цього типу. А. А. Віландеберг роз-
глядає правові документи на морфологічному та синтаксичному рівнях, за якими також можна охарактеризувати структуру 
текстів документів ЮНЕСКО з захисту прав на освіту.

Отже, до морфологічних ознак досліджуваних документів відноситься така характеристика як вираження імперативної 
модальності шляхом індикативного дієслівного забарвлення. Оскільки передаються обов’язкові до виконання твердження, 
речення в таких документах насичені дієсловами та віддієслівними іменниками, що дозволяє виявити «що є головним: 
суб’єкт дії або мета дії», що можна виявити за рахунок використання активного та пасивного стану відповідно [1, с. 61–62]. 
Наприклад:

Policies must therefore focus on reducing disparities based on gender, wealth, rural/urban and other differences.
У наведеному прикладі присудок must focus має імперативне забарвлення, яке виражено не за допомогою наказового 

способу, а за допомогою модального дієслова must.
Щодо синтаксичної структури, вона ускладняється за рахунок використання назв структур, конференцій, посад тощо; 

необхідності вираження життєвих процесів, передачі фактів та їх оцінки; передачі юридичних понять та процедур, а також 
порядок їх виконання [1, с. 62; 3, с. 142]. Переважно це є підрядні, складні та повні конструкції, за рахунок чого багато-
значність майже виключена. Однозначність також забезпечена стандартною структурою речень, повторення слів та мовних 
зворотів. Наведемо приклад з Азіатсько-Тихоокеанської регіональної конвенції з визнання кваліфікацій у вищій освіті [16]:

UNESCO Diploma Supplement, a reference document of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning 
Higher Education in the European Region, commonly known as the Lisbon Recognition Convention, means a document providing 
a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the 
individual named on the original qualification to which this supplement is appended. 

联合国教科文组织学历文凭附录系《欧洲地区承认高等教育资历公约》（即＂里斯本资历承认公约＂）的一份参考文
件，实为对该附录附于的资历证书原件所述人员攻读并顺利完成之学业的性质、程度、背景、内容和地位作出说明的文
件。

Однією з найважливіших особливостей є безособовий та імперативний характер, який передається за рахунок інфі-
нітивних конструкцій в англійській мові та канцеляризмами та розгорнутими атрибутивами в китайській (to enhance the 
provision ‒ 进一步, to promote wider access ‒ 促进具有特殊需要的儿童) та модальних дієслів (shall, will).

Отже, структура таких міжнародних документів як резолюції, конвенції та декларації є мало дослідженою та потребує 
детального вивчення, особливо з урахуванням зростання важливості міжнародних відносин та якісної освіти, що є однією 
з основних проблем та цілей людства. Граматичні та лексичні особливості в англійській та китайській мові мають суттєві 
відмінності та потребують детального опису у подальших дослідженнях. 
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СКЛАДНОПРИЄДНУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ: 
КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті схарактеризовано складноприєднувальні конструкції різних структурно-семантичних типів в українському худож-
ньому діалогічному дискурсі. Відзначено, що подібні структури, зумовлені додатковим комунікативним завданням та умовами 
конкретної мовленнєвої ситуації, є потужним стилістичним потенціалом художнього діалогу, оскільки виявляють як його зміс-
тову значущість, так і емоційну насиченість. Доведено, що такі конструкції не є порушенням правил побудови граматично до-
сконалих висловлювань, а є закономірним явищем, внаслідок якого формальна й семантична структури речення пристосовуються 
до потреб діалогічного дискурсу, виявляючи комунікативно значущі смисли.

Ключові слова: складноприєднувальна конструкція, діалогічний дискурс, комунікація, комунікативна одиниця, комунікативна 
взаємодія, інтенція, репліка.

Nataliia Shulzhuk,
PhD (in Philology), Associate Professor, the head of the Department of Stylistics and Culture of Ukrainian Language, 

Rivne State University of the Humanities

CОMPOUND-CONJUNCTIVE CONSTRUCTIONS IN DIALOGUE DISCOURSE: 
COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC ASPECTT. – THE ARTICLE.

This study outlines compound-conjunctive constructions of the different structural and semantic types in Ukrainian fiction dialogue dis-
course as the communicative units that are closely related with dialogue speech and provide the effective speech interaction of the dialogue 
partners. The reason to make such structures is the case when the speaker begins the sentence and does not frequently have well-defined 
idea about the elements the sentence consists. As a result separate elements can be formed with the help of gradual conjunctive construc-
tions that previously were unpredictable by speaker. Among compound-conjunctive constructions in dialogue discourse the author singles 
out such type as compound-conjunctive constructions where conjunctive elements are synonymic to the parts of the compound sentence; 
compound-conjunctive constructions where conjunctive elements are synonymic to the parts of the complex sentence; compound-conjunctive 
constructions where conjunctive elements are synonymic to the parts of the compound asyndetic sentence.

The dialogue discourse presents asyndetic and syndetic compound-conjunctive constructions. Special conjunctions, compound and 
complex conjunctions, separate particles, modal verbs, and adverbs are distinguished between the means to make conjunctive connection 
within the parts of the compound-conjunctive sentence. The author emphasizes that conjunctive connection differs from the compound and 
complex ones, because compound and complex conjunctions are presented in a new role of functioning for the adjunction and making single 
communicative unit. 

The study points out that similar structures caused by the additional communicative objective and conditions of the specific speech sit-
uation are powerful stylistic potential of fiction dialogue because they reveal its content meaningfulness and emotional expressiveness. The 
author notes that compound-conjunctive constructions are not the failure to comply with the rules of grammar perfect utterances making. 
It is a natural phenomenon as a result of which formal and semantic structure of sentence unit gets used to the dialogue discourse needs. 

As a prospect for the following studying the author aims the research of verbal ways to regulate different types of communicative inter-
action in the dialogue discourse structure.

Key words: compound-conjunctive construction, dialogue discourse, communication, communicative unit, speech interaction, intension, 
utterancе.

Постановка проблеми. Високий прагматичний та експресивний потенціал, демократизм, зорієнтованість на певний 
комунікативний ефект, непередбачуваність діалогічного дискурсу привертають увагу до нього носіїв мови. Обов’язковість 
кількох суб’єктних планів, реплікування, конситуативність діалогу зумовлюють використання в ньому широкого спектру 
як висловлювань, співвідносних з типовими реченнєвими моделями, так і особливих комунікативних одиниць. Останні, як 
вияв специфіки синтаксичної будови діалогічного дискурсу, дозволяють зрозуміти не лише характер його формальної та 
семантичної організації, а й особливості взаємодії комунікантів. З-поміж таких одиниць заслуговують на увагу складнопри-
єднувальні конструкції (СПК), основна сфера використання яких – розмовний діалог як найприродніше й безпосереднє вті-
лення комунікативної функції мови, а також змодельований художній (вторинний) діалог як складник багатовимірної ко-
мунікації, яка відбувається у кількох площинах і вибудовується під впливом естетичного завдання твору та інтенції автора. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми. Послуговуючись поняттям 
«діалогічний дискурс», розуміємо його як «мисленнєво-комунікативну мовленнєву діяльність комунікантів у широкому 
(ситуативно-комунікативному, соціокультурному, когнітивно-психологічному) контексті, зафіксовану діалогічним тек-
стом» [2, с. 9]. Виокремлені Л. Безуглою комунікативні властивості діалогічного дискурсу (наявність мовця й адресата, 
комунікативних ролей; можливість взаємного накладання ходів; тематична єдність; перевага спонтанного мовлення; ша-
блонність мовленнєвої взаємодії; імпліцитність мовного вираження; переважно усний спосіб здійснення; значна роль не-
вербальних засобів; національна специфіка [2, с. 12]) визначають специфіку його синтаксичної організації, що стала пред-
метом дослідження у працях Т. Винокур, О. Ваяхіної, П. Дудика, Н. Глаголєва, Г. Інфантової, Н. Шведової, М. Михліної, 
І. Святогора, О. Шаройко, Г. Чумакова, І. Морозової. Н. Шульжук та ін. 
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У мовознавчих дослідженнях представлена й специфіка окремих явищ діалогічного синтаксису. Так, еліптичні кон-
струкції у складі діалогічних єдностей досліджували І. Морозова, В. Шульгіна, незакінчені побудови – О. Ваяхіна, А. Цой, 
лінгвістичні основи явищ надлишковості та економії – Н. Глаголєв, особливості синтаксичного зв’язку між діалогічними 
репліками – К. Гузєєва та Е. Трофімова. Семантико-синтаксичні особливості діалогу дослідив М. Гаврильєв, стилістичні 
параметри – Г. Чумаков, комунікативні – А. Балаян, К. Саломатов, Г. Сергєєва, Н. Теплицька, М. Шафіро, Т. Колокольцева, 
Н. Формановська та ін. 

Оскільки діалог вибудовується без попереднього обдумування, одночасно зі сприйняттям мовлення адресата, то мо-
вець, починаючи речення, нерідко не має чіткого уявлення про елементи, з яких воно складатиметься. Окремі з них можуть 
формуватися у вигляді поступово приєднувальних компонентів, спочатку не передбачених мовцем. 

Мета статті – схарактеризувавши структурно-семантичні типи складноприєднувальних конструкцій, з’ясувати їх кому-
нікативно-прагматичну сутність у художньому діалогічному дискурсі. 

Виклад основного матеріалу. СПК у спеціальних працях вивчені переважно з позицій структурного синтаксису  
(П. Коструба [9], І. Петличний [11], Ю. Ванников [3], М. Михліна [10], І. Чередниченко [15]). Як явище розмовного син-
таксису ці структури розглядали В. Жайворонок [7], П. Дудик [4], М. Шафіро [16], В. Рінберг [12], проте мовознавці й досі 
не визначилися щодо єдиного терміна на позначення таких конструкцій. І. Петличний кваліфікує їх як «приєднувально-
видільні», П. Коструба – «видільні речення», І. Чередниченко – «своєрідні неповні», П. Дудик – «видільні» або «приєд-
нувальні», В. Жайворонок – «складноприєднувальні». Нам імпонує думка В. Жайворонка про те, що «приєднувальними 
слід вважати речення, які не розміщуються в традиційний ланцюг сурядних та підрядних речень, а становлять окремий вид 
речень, виділених особливою приєднувальною інтонацією» [7, с. 13]. Отже, приєднувальний зв’язок відмінний від суряд-
ного та підрядного, тому сполучники сурядності й підрядності часто виступають у новій для себе ролі, «виконуючи функції 
приєднування та утворюючи єдину комунікативну одиницю» [6, с. 70]. Наведемо приклади: «... А мушу я тобі подякувати, 
бо прийшла дітям та мені пенсія, та ще медаль партизанську дали Марушці...» (В. Міняйло); «Мордував усю Забару, 
– нехай тепер сам помордується» (Є. Гуцало); «Гріх – не міх, за плечима не носити... Та проте стерегтися тра» (В. Мі-
няйло). Як бачимо, у граматичному плані частини СПК нерівноцінні: основна є базовою структурою, а побічна не розвиває 
першої, а лише доповнює її зміст, пристосовуючи формальну й семантичну структури усієї конструкції до комунікативних 
потреб діалогічного дискурсу. 

Слідом за В. Жайворонком [7], в художніх діалогах виокремили такі семантико-граматичні типи СПК: СПК, в яких 
приєднувальні компоненти синонімічні з частинами складносурядних; СПК, в яких приєднувальні компоненти синонімічні 
з підрядними; СПК, в яких приєднувальні компоненти синонімічні з частинами складного безсполучникового речення. 
Останні з-поміж СПК виявилися найчисельнішими, наприклад: «Нагнав жінку по дорозі, – везла вона з дівчинкою возик 
з мішком од млина» (А. Головко); «Кажуть сусіди, що тут проходили, – її сім’я все макуху їла і стала примішувати 
бадилля, назбиране з осені» (В. Барка); «Розказую, а сам уже вкотре оглядаю його кімнатку, – вона забита книжками, 
обклеєна репродукціями, завалена платівками» (Є. Гуцало).

Приєднувальну функцію у реченні можуть виконувати не лише спеціальні приєднувальні сполучники, а й деякі сурядні 
й підрядні, окремі частки, модальні слова, прислівники, наприклад: «Кажіть йому, що дуже жалко його, і діток, і серце 
моє в’яне, а вже до його не вернусь!» (М. Вовчок); «Не було ще приказу... Хоча для тебе, голубе, було б краще» (І. Багряний); 
«А по мене, хоч і соловки... Аби гроші та життя хороше» (Г. Тютюнник); «Дочка у мене одиначка, Хазяйка добра, пряха, 
швачка, – То може і в родню вступлю» (І. Котляревський); «Чи ти вже й Прокопа Дудку забула!.. Ще ж не вмер, а живий» 
(Є. Гуцало); «Не знаю, що з нами буде, – сказала, прощаючись з чоловіком, Дарія Олександрівна, – може, вижебраю для 
них...» (В. Барка); «Лев.... Як буду вмирати, то прийду, як звір до лісу, – отут під дубом хай і поховають...» (Л. Українка). 

Наведені приклади свідчать, що зміст приєднувальної частини містить додаткові повідомлення чи зауваження, які ви-
никають у свідомості після основного висловлення або разом з ним, що й надає їй більшої самостійності. Водночас СПК у 
складі діалогу – потужний стилістичний потенціал, оскільки можуть виявляти як змістову значущість («А й дядина Килина 
– свята та божа, й не перевелися ще такі жінки на світі!» (Є. Гуцало)), так і емоційну насиченість («Коні у вас добрі. 
Отож зразу й поганяйте... прямо в губком» (М. Стельмах)). Якщо останній приклад фіксує позитивне ставлення мовця до 
дійсності, то перший – не лише констатує факт дійсності, а й демонструє ставлення до змісту повідомлення. 

Особливою експресією в діалогічному дискурсі позначені СПК, оформлені як сукупність реплік:
• Три дні тут – ні крихти не взяла.
• Вже ноги не держать.
• Ще й бережись, бо в яр одвезуть... (В. Барка).
Аналіз семантико-граматичних типів СПК у діалогічному дискурсі довів, що «ту саму думку можна висловити по-

різному, різними граматичними формами, з другого боку, дуже важко знайти в мові дві синтаксичні структури, які б пе-
редавали той самий зміст, виражали ідентичну думку. Якщо мова має дві форми для вираження близького змісту, то вони 
обов’язково різняться відтінками, мають відмінний компонент значення» [5, с. 44]. 

Формально-граматичний підхід до СПК не дозволяє повною мірою виявити їх сутнісні ознаки. Пріориетний сьогодні 
функційний підхід до мови «не виключає ідеї її системно-структурної організації, але на передній план висуває питання її 
функціонування» [1, с. 12]. Як слушно зауважує Т. Колокольцева, функційна парадигма – це «своєрідна мегапарадигма, яка 
інтегрує власне функціональний, прагматичний та антропоцентричний принципи розгляду явищ мови і мовлення» [8, с. 10]. 
Винятково важливим у контексті нашої наукової розвідки є прагматичний підхід до розгляду мовних явищ, який дає змогу 
зрозуміти дискурсну роль та прагматичну орієнтацію досліджуваних одиниць.

Додатковий компонент у СПК, очевидно, зумовлений виникненням додаткового комунікативного завдання та умовами 
конкретної мовленнєвої ситуації. Наші спостереження засвідчили, що СПК у художніх діалогічних дискурсах передусім 
«працюють» на посилення розмовної експресії й ступеня діалогічності повідомлюваного, на досягнення оптимального мов-
леннєвого впливу на читацьку аудиторію. У висловлюванні мовець здійснює актуалізацію, коли виділяє важливу, на його 
думку, і нову для адресата інформацію, ставлячи її в позицію реми, наприклад: «Ото ж, бачиш з пляшкою в руках проката-
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ли. Ще й підпис який дали: Гуляй губа» (О. Гончар); «Не так-то вже й малий ваш хлопець... Та й недалечко їхати – годи-
ну...» (М. Коцюбинський); «Ти спершу в повітря, а потім знову в повітря...та й то поскаржусь вищій владі» (В. Міняйло).

Наведені приклади свідчать, що суперечність між лінійною організацією речення та нелінійним характером мислення 
в діалогічному дискурсі зумовлює формування СПК. Учасник діалогу як носій комунікативної інтенції, яка полягає в праг-
ненні донести певне пропозиційне ставлення до адресата в умовах конкретної мовленнєвої ситуації, продукує висловлю-
вання, що й забезпечують ефективність комунікативної взаємодії співбесідників. СПК не є порушенням правил побудови 
граматично досконалих висловлювань, це закономірне явище, внаслідок якого формальна й семантична структури реченнє-
вої одиниці пристосовуються до потреб діалогічного дискурсу, виявляючи комунікативно значущі смисли.

Вищевикладене узгоджується зі слушною думкою Н. Формановської про те, що «комунікативно-прагматичний аспект 
потребує уваги як до власне комунікативних, так і до прагматичних компонентів мовних / мовленнєвих явищ. Комуніка-
тивний – той, що належить до спілкування загалом, прагматичний – пов’язаний з мовцем, його адресатом, із ситуацією 
спілкування, вибором і контекстом вживання відповідних одиниць, із соціальними дозволами й заборонами на ті чи інші 
мовленнєві дії» [14, с. 26].

Зауважимо, що синтаксична й семантична структури речення роблять його потенційною комунікативною одиницею. 
Висловлювання ж породжується комунікативною ситуацією, компонентами якої є мовець і адресат, мотиви і цілі спіл-
кування; інтенції адресата, його оцінки, емоції, ставлення до дійсності, до змісту повідомлення, до адресата; спосіб по-
відомлення, що передбачає вибір оптимальних засобів; місце і час спілкування. Н. Формановська влучно зауважила, що 
«речення – формальна «упаковка» висловлювання» [14, с. 27]. І. П. Сусов уточнює структуру комунікативної ситуації щодо 
висловлювання: «Я – повідомляю – тобі – в конкретному місці – в конкретний час – за допомогою конкретного вислов-
лювання – про конкретний предмет – в силу такого-то мотиву або причини – з такою-то метою або наміром – за наявності 
таких-то передумов або умов – у такий-то спосіб» [13, с. 9]. 

Висновки. СПК слід сприймати не як порушення правил синтаксичної парадигматики й синтагматики, не як аномаль-
ність семантичної й структурної організації, а як пристосування усіх рівнів цієї побудови до потреб діалогічної комунікації, 
пов’язаних із пошуком оптимальних стратегій і тактик учасників діалогу для узгодження їх смислових позицій. Такі влас-
тивості СПК, як високий ступінь розмовності, асиметрія плану вираження і плану змісту, належність до одиниць експре-
сивного синтаксису, визначають широкий діапазон їх стилістичних можливостей у діалозі. 

Перспективи. Здійснене дослідження доповнює теорію діалогічної комунікації, розширює наукові уявлення про спе-
цифіку мовленнєвої взаємодії комунікантів, що визначає перспективу подальших наукових пошуків у контексті порушеної 
проблеми, – вивчення способів вербального регулювання комунікативної взаємодії різних типів у структурі діалогу. 
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KONVERSE AUSDRÜCKE IM DEUTSCHEN  
(AM BEISPIEL VON VERBEN DER GEMÜTSBEWEGUNG)

Der Artikel beschäftigt sich mit der Problematik von konversen Beziehungen zwischen einzelnen sprachlichen Zeichen und mit Hilfe von 
konversen Lexemen gebildeten Sätzen. Die Wichtigkeit und Aktualität der Erforschung dieser Thematik (auch für den Fremdsprachenunter-
richt) wird dadurch begründet, dass konverse Ausdrücke ein wirksames Mittel darstellen, mit dessen Hilfe der Sprecher dem Hörer seine 
verschieden gerichteten Intentionen mitteilen kann.

Der Forschungsgegenstand ist begrenzt und betrifft ausschließlich die Verben der Gemütsbewegung – (sich) ärgern, (sich) freuen usw. 
Theoretische Basis der Analyse bilden grundlegende Prinzipien der Valenztheorie von W. Bondzio und G. Heldig sowie eigene Erkundun-
gen des Autors, auf die er sich bezieht und wesentliche Kriterien / Merkmale der Konversion von Lexemen und Sätzen vorstellt. Von diesen 
Vorerläuterungen ausgehend wird das Ziel des Artikels definiert, das in der Überprüfung konverser Beziehungen zwischen reflexiven und 
transitiven Valenzvarianten der erwähnten Verben besteht. 

Zur Findung begründeter Schlussfolgerungen geht der Autor auf zwei Aspekte der Problematik ein. Erstens stellt er fest, unter welchen 
Bedingungen das Reflexivpronomen sich vom Standpunkt der Valenztheorie betrachtet als ein Mitspieler des Verbs zu sehen ist und in 
welchen Fällen es eine untrennbare Einheit mit dem Verb bildet. Und zweitens überprüft er die referentielle Identität von reflexiven und 
transitiven Varianten der verbalen Lexeme der Gemütsbewegung. 

Aus den Ergebnissen seiner Analyse schließt der Autor, dass reflexive und transitive Valenz- bzw. Bedeutungsvarianten der Verben der 
Gemütsbewegung in den meisten Fällen (aber nicht immer) als konverse sprachliche Zeichen (logisch-semantische Konversion) fungieren, 
weil sie identische Sachverhalte der Realität, aber von verschiedenen Blickrichtungen aus widerspiegeln.

Schlüsselwörter: Konversion, logisch-semantische Konversion, konverse Lexeme, konverse Sätze, Valenztheorie, reflexive und transi-
tive Verbvarianten.

Mychajlo Hawrysch, 
Candidate of Philological Sciences (PhD), Associate Professor, Head of the Department of German language,  
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CONVERSE EXPRESSIONS IN GERMAN  
(USING THE EXAMPLE OF VERBS RELATED TO EMOTIONS)

This article deals with the issue of converse relations between individual linguistic signs and sentences formed on the basis of converse 
lexemes. The high relevance and topicality of this research (inter alia for foreign language teaching) is supported by the fact that converse 
expressions are an effective means by which the speaker can communicate his or her differently directed intentions to the listener.

The research subject is limited and concerns only verbs related to emotions – (sich) ärgern, (sich) freuen, etc. The fundamental prin-
ciples of Valency theory by W. Bondzio and G. Heldig as well as the author’s own explorations – to which he refers in order to present 
essential criteria / characteristics of the conversion of lexemes and sentences – form the theoretical basis of the present analysis. Building 
on these preliminary explanations the aim of this article is defined, which is to verify the converse relations between reflexive and transitive 
valency types of the aforementioned verbs. 

The author discusses two aspects of the problem in order to arrive at reasoned conclusions. Firstly, he discovers under which 
conditions from the viewpoint of valency theory the reflexive pronoun sich should be regarded as a co-player of the verb and in which 
cases it forms an inseparable entity with the verb. Secondly, he examines the referential identity of reflexive and transitive variants of 
emotions-related verbal lexemes. 

Based on the results of his analysis, the author concludes that in most cases (but not always) reflexive and transitive valency- or 
meaning-variants of emotion-verbs function as converse linguistic signs (logical-semantic conversion) since they reflect identical facts of 
reality but from different perspectives.

Key words: conversion, logical-semantic conversion, converse lexemes, converse sentences, valency theory, reflexive and transitive 
verbs.
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КОНВЕРСИВНІ ВИРАЗИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ  
(НА ПРИКЛАДІ ДІЄСЛІВ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ ЗМІНУ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ)

Стаття присвячена розгляду конверсивних відношень на лексичному та мовленнєвому рівні на матеріалі німецькомовних ді-
єслів, що відображають зміну душевного/емоційного стану людини – (sich) freuen, (sich) ärgern тощо. Аналіз базується на засадах 
теорії валентності та попередніх дослідженнях автора, з посиланням на які наведено основні критерії / ознаки конверсивності 
між мовними знаками та реченнями, утвореними з використанням лексем-конверсивів. Мета автора полягає у з’ясуванні питання 
щодо можливості класифікації як конверсивних логіко-семантичних відношень між рефлексивними та транзитивними варіанта-
ми зазначених вище дієслів. Кінцевий стверджувальний висновок ґрунтується на вивченні двох аспектів проблематики. По-перше, 
визначено морфологічну роль зворотного займенника sich у різних контекстах його вживання, а по-друге, перевірено критерій 
референційної ідентичності досліджуваних дієслівних варіантів.

Ключові слова: німецька мова, зворотні (рефлексивні) та перехідні (транзитивні) варіанти дієслів, теорія валентності, кон-
версивність, логічно-семантична конверсія, конверсивні лексеми, конверсивні речення. 

Der Begriff „Konversion“ (lat. conversio „Umwendung“, „Umkehr“) ist der Logik entnommen und in dieser Wissenschaft be-
inhaltet er so ein Verhältnis zwischen zwei Personen/Gegenständen/Erscheinungen (x, y), das symbolisiert beschrieben werden kann 
als: xRy = y’Rx [vgl. dazu 10, S. 191; 3, S. 386]:

Maria (x) ist älter als (R) Katrin (y).
Katrin (y) ist jünger als (’R) Maria.
Auch in der Sprachwissenschaft findet dieser Begriff in einigen Bereichen seine Anwendung: Damit bezeichnet man z. B. einen 

Wortbildungstyp [4, S. 294-300] oder eine Klasse von Antonymen („konverse Antonyme“) [1, S. 103], d. h., dass diese Studien auf 
der Ebene der Sprache angesiedelt sind, denn ihr Forschungsgegenstand bilden bestimmte sprachliche Elemente.

Der vorliegende Beitrag hat eine andere Blickrichtung und beschäftigt sich mit den konversen Beziehungen zwischen Verben 
und mit derer Hilfe gebildeten Sätzen, und das ist die Ebene des Sprechens. Dieser Aspekt verdient besondere Aufmerksamkeit, weil 
konverse Ausdrücke, wie die obigen Beispiele bereits verdeutlichen, ein wirksames Mittel darstellen, „mit dessen Hilfe der Sprecher 
dem Hörer seine verschieden gerichtete Intention mitteilen kann. Anders gesagt kann damit der Sprecher jeweils eine andere Ein-
stellung zu den Denotaten eines widergespiegelten Sachverhalts äußern“ [5, S. 59]. Die methodische Grundlage unserer Analysen 
bilden relevante Bestimmungen der Valenztheorien von W. Bondzio und G. Helbig [2; 6]. Wir beziehen uns dabei auf eigene frühere 
Forschungen und vertreten die Meinung, dass die folgenden Merkmale drei wesentlichste Kriterien der Konversion von sprachlichen 
Zeichen wären:

– gleiche Anzahl von Leerstellen (aber mindestens zwei);
– gleicher denotativer Bezug;
– umgekehrte Leerstellenreihenfolge [5, S. 53]. 
Demzufolge sind als konverse Sätze diejenigen zu definieren, die die gleiche Anzahl von Aktanten, identische referentielle 

Bedeutung und verschiedene syntaktisch-morphologische Charakterisierungen der referentiell identischen Aktanten haben [5, S. 
54-55].

Auf dieser theoretischen Basis sollen nun im Folgenden die so genannten Verben der Gemütsbewegung (z. B. (sich) freuen, 
(sich) wundern oder (sich) ärgern) analysiert werden, und zwar geht es darum – und es ist das Ziel des Artikels – zu überprüfen, ob 
zwischen reflexiven und transitiven Valenzvarianten dieser Verben konverse Beziehungen bestehen.

Die Lösung dieses Problems verlangt begründete Antworten auf zwei Fragen. Erstens soll festgestellt werden, unter welchen Be-
dingungen das Reflexivpronomen sich vom Standpunkt der Valenztheorie betrachtet als ein Mitspieler des Verbs zu sehen ist und in 
welchen Fällen es eine untrennbare Einheit mit dem Verb bildet. Und zweitens soll auch überprüft werden, ob reflexive und transitive 
Varianten der verbalen Lexeme der Gemütsbewegung referentiell identisch sind.

Von der Beantwortung dieser Fragen hängt dann ab, ob z. B. die folgenden und ihnen ähnlichen reflexiven und transitiven Va-
lenzvarianten von zu analysierenden Verben in der Beziehung der Konversion zueinander stehen:

– sich ärgern (verärgert sein) (x, y) – ärgern (in Ärger versetzen) (y, x) oder
– sich ängstigen (Angst haben) (x, y) – ängstigen (in Angst versetzen) (y, x).
Die traditionelle Grammatik teilt die Verben, bei denen das Reflexivpronomen sich vorkommt oder vorkommen kann, in echt 

reflexive und unecht reflexive auf. Zur ersten Gruppe werden die Verben gezählt, die „nur mit dem Reflexivpronomen sinnvoll“ sind 
[9, S. 198], welches als ein Teil des Prädikats verstanden wird. Bei den unecht reflexiven Verben gilt sich demzufolge als reflexives 
Objekt, dem „andere Objekte im gleichen Fall angeschlossen werden“ können [9, S. 198]: sich und die anderen an etwas erinnern.

Von diesem zuletzt genannten Kriterium ausgehend, gelangen aber z. B. W. Jung [9] einerseits und G. Helbig und W. Schenkel 
andererseits [8] zu verschiedenen Ergebnissen. Die Verben erfreuen, ärgern, fürchten stehen bei W. Jung in der Reihe der unecht 
reflexiven, bei denen sich „als Akkusativobjekt“ [9, S. 198], d. h. als Mitspieler des Verbs gelten sollte, was aber den Angaben des 
„Wörterbuchs der Valenz und Distribution deutscher Verben“ widerspricht [8, S. 198, 190, 192], denen zu entnehmen ist, dass in 
bestimmten Situationskontexten das Reflexivum und die erwähnten Verben eine untrennbare semantische Einheit bilden. Deswegen 
unterscheiden G. Helbig und W. Schenkel bei diesen und vielen anderen Verben zwei Bedeutungs- bzw. Valenzvarianten, indem 
sie in ihre Analyse auch potentielle Kontextpartner der reflexiven Verben einbeziehen, welche aber bei W. Jung unberücksichtigt 
bleiben und was ihn zu einseitigen Schlussfolgerungen führt. 

Wir vermuten, dass der Anschluss eines Akkusativobjekts an (reflexive) Verben der Gemütsbewegung nur dann möglich ist, 
wenn sich die Handlungen (die auch unerwähnt bleiben können) des grammatischen Subjekts einer Aussage als Ursache für die Ver-
änderung des inneren Zustands des Trägers/der Träger dieses Sachverhalts erweisen:

Ich rege mich, dich und deinen Freund (mit meinen Fragen) auf.
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Peters Fragen regen mich, dich und deinen Freund auf.
In solchen Fällen muss deswegen das Reflexivpronomen sich als ein potentieller Partner des Verbs (Valenzträgers) betrachtet 

werden, das seine zweite Leerstelle besetzt.
Wenn sich aber die Richtung der Handlung umkehrt, wenn also der Grund für eine innere Zustandsveränderung, die ein bestimm-

tes Verb beinhaltet, nicht durch das grammatische Subjekt der Aussage ausgedrückt wird, „ist das Reflexivum nicht substituierbar“, 
d. h., dass „die Besetzung der entsprechenden Stelle nicht variabel“ ist [8, S. 95] und dass sich nicht als Mitspieler gelten darf: 

Das Kind regt sich über das Pfeifen auf [8, S. 194].
Analog zu den obigen Beispielen kann aber nicht als richtig der Satz gelten:
Das Kind regt sich und die Mutter über das Pfeifen auf.
Die Unmöglichkeit der Substitution des Reflexivpronomens sich ist der Beweis für die Annahme einer zweiten Valenzvariante 

bei den Verben der Gemütsbewegung, wo sich und das Verb als ein komplexer Valenzträger fungieren, dessen zweite Leerstelle von 
den Lexemen ausgefüllt werden muss, die eine Ursache für die Entstehung neuer Gefühle bezeichnen, deren Träger dann die erste 
Leerstelle besetzen. Der transitiven Valenzvariante ist dagegen eine umgekehrte Leerstellenbesetzung eigen, was der folgende Satz 
verdeutlicht:

Das Pfeifen regt das Kind auf.
Damit wäre die erste Frage (von den am Anfang zwei gestellten) beantwortet: Wir haben festgestellt, dass syntaktisch gesehen, 

bei den Verben der Gemütsbewegung neben einer transitiven auch eine reflexive Valenzvariante existiert, dass diese Valenzvarian-
ten gleichwertig (zweiwertig) sind und dass sie sich in ihren begrifflichen Strukturen durch eine umgekehrte Leerstellenreihenfolge 
unterscheiden, was auch die verschiedene morphologisch-syntaktische Charakteristik der referentiell identischen Aktanten beweist:

Das Kind regt sich über das Pfeifen auf.
Das Pfeifen regt das Kind auf.
Auf die logisch-semantische Konversion bezogen bedeutet das, dass die reflexiven und transitiven Valenzvarianten der Verben 

der Gemütsbewegung zwei wichtigen Kriterien dieser Beziehung genügen, und logischerweise soll nun die nächste Aufgabe in der 
Überprüfung ihrer Sachverhaltsidentität bestehen.

Die Beantwortung dieser Frage wird dadurch erschwert, dass in der traditionellen Grammatik transitive Varianten als Vorgangs- 
bzw. Handlungs- und reflexive Varianten als Zustandsverben betrachtet werden, was als ein Argument gegen die Annahme ihrer 
referentiellen Identität gelten könnte. Wir vertreten aber den Standpunkt, dass semantisch gesehen auch reflexive Valenzvarianten 
einen Vorgang beinhalten, und zwar einen inneren Prozess, der die Gefühle eines Menschen zum Ausdruck bringt.

Eine ähnliche Meinung ist auch in Erläuterungen von G. Helbig und J. Buscha zu reflexiven Verben zu finden. Die beiden Auto-
ren weisen nach, dass sich als „Bestandteil des Verbs und grammatischer Prädikatsteil“ bei reflexiven Verben fungiert, woraus sie die 
Schlussfolgerung ziehen, dass dabei „im semantischen Sinne“ keine Reflexivität vorliegt. Diese Feststellung wird die Möglichkeit 
bekräftigt, reflexive Verben in verschiedenen Kontexten durch „absolute bzw. intransitive Verben“ zu ersetzen:

Hast du dich nicht über das Ergebnis gewundert.
Hast du nicht über das Ergebnis gestaunt [7, S. 178].
Ebenfalls kann als ein Beweis dafür, dass reflexive und transitive Valenzvarianten der Verben der Gemütsbewegung referentiell 

identisch sind, auch die Tatsache angesehen werden, dass alle Aussagen mit reflexiven Varianten alle entsprechenden Aussagen mit 
transitiven Varianten implizieren und umgekehrt:

– immer, wenn sich x auf/über y freut, freut y x;
– immer, wenn y x freut, freut sich x auf/über y oder
– immer, wenn sich x über y wundert, wundert y x;
– immer, wenn y x wundert, wundert sich x über y.
Aus diesen Erörterungen lässt sich schließen, dass bei den Verben der Gemütsbewegung zwei Valenz- bzw. Bedeutungsvarian-

ten – eine transitive und eine reflexive – zu unterscheiden sind und dass diese Varianten in der Beziehung der logisch-semantischen 
Konversion stehen, weil sie identische Sachverhalte der Realität, aber von verschiedenen Blickrichtungen aus widerspiegeln, was in 
umgekehrten Leerstellenreihenfolgen ihrer begrifflichen Strukturen seinen Niederschlag findet. 

An dieser Stelle seien noch drei Bemerkungen zu der Gruppe der Verben der Gemütsbewegung erlaubt:
1. G. Helbig und W. Schenkel rechnen zu dieser Gruppe nur die Verben freuen, aufregen sowie wundern und begründen diese 

Sicht mit folgenden Kriterien: zwei Valenzvarianten, gleicher Sachverhaltsbezug („die (sind) völlig gleich gelagert“) und Verschie-
denheit von ihren logisch-semantischen Begriffsstrukturen, so dass die zweite Valenzvariante aus der Umkehrung der ersten entsteht 
und umgekehrt [8, S. 198].

Unserer Meinung nach kann diese Klasse der Verben der Gemütsbewegung außerdem durch ängstigen, ärgern, erfreuen, be-
unruhigen u. a. erweitert werden, weil diese Verben allen oben aufgezählten Kriterien genügen. Sie weisen eine identische Be-
griffsstruktur auf. Ihre reflexiven Varianten sind zweiwertig, wobei die erste Leerstelle (die x-Stelle) nur durch die Lexeme mit dem 
semantischen Merkmal +Hum besetzt wird und die zweite Leerstelle (die y-Stelle), für die oft keine Selektionsbeschränkungen 
auftreten, fakultativ erscheint. Die transitiven Varianten dieser Verben sind obligatorisch zweiwertig, ihre x-Stelle können aber auch 
Lexeme mit dem Bedeutungsmerkmal +Anim. besetzen, was schon ein hinreichender Beweis dafür ist, diese beiden Varianten der 
Verben der Gemütsbewegung als (kontextabhängige) Konversen zu betrachten. Z. B.:

– Er erfreut sich eines hohen Ansehens.
– Ein hohes Ansehen erfreut ihn. Oder:
– Sie beunruhigt sich wegen des Gesundheitszustands ihrer Mutter.
– Der Gesundheitszustand ihrer Mutter beunruhigt sie.
2. Fürchten gehört auch zu den Verben der Gemütsbewegung, weist aber im Vergleich zu denen erhebliche Unterschiede auf. 

Die Besonderheit dieses Verbs besteht darin, dass seine beiden Varianten die gleiche logisch-semantische Struktur haben und dem-
zufolge nicht konvers sind: 

sich fürchten (Angst haben vor) (x, y) – fürchten (Angst haben vor) (x, y).
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Bei der Umkehrung des Satzes 
„Er fürchtet sich vor dem Wolf.“
„verschiebt sich der Inhalt (der Aussage) in das Gegenteil“ [8, S. 196], was aber von den Kriterien der Konversion, die den glei-

chen Sachverhaltsbezug fordern, ausgeschlossen wird:
Der Wolf fürchtet ihn. 
Aus diesen Erläuterungen folgt, dass eine Umkehrung der grammatischen Struktur des Satzes „Er fürchtet sich vor dem Wolf.“ 

mit der Beibehaltung der gleichen Bedeutung (referentieller Identität) nicht möglich ist. All das bedeutet, dass die transitive und die 
reflexive Valenzvariante von fürchten nicht in der konversen Beziehung zueinander stehen, und deshalb sind damit keine konversen 
Sätze bildbar.

3. Einen besonderen Fall stellt das Verb langweilen dar, weil sich in Verbindung damit in allen Kontextsituationen nicht als 
grammatischer Prädikatsanteil zu diesem Verb gehört, sondern mit den anderen potentiellen Partnern dieses Valenzträgers gleichzu-
setzen ist, was unsere folgende Substitutionsprobe beweist:

Er langweilt sich mit dieser Problematik.
Er langweilt (sich und) den Freund mit dieser Problematik.
Das Verb langweilen ist demzufolge im Unterschied zu den bereits analysierten Beispielen dreiwertig: x langweilt y mit z. Des-

halb ergibt die Umkehrung des Satzes 
„Er langweilt sich mit dieser Problematik.“
keinen konversen Satz, weil dabei nur zwei Aktanten als Mitspieler des Valenzträgers auftreten:
Diese Problematik (z) langweilt ihn (x).
Als Ergebnis dieses Beitrags kann also die These aufgestellt werden, dass die meisten Verben der Gemütsbewegung über eine 

transitive und eine reflexive Valenzvariante verfügen, die in den meisten Fällen (aber nicht immer) als konverse sprachliche Zeichen 
fungieren. Die Bedeutungsstruktur transitiver Varianten könnte mit „y ruft bei x bestimmte Gefühle hervor“ beschrieben werden und 
die konverse Bedeutungsstruktur reflexiver Varianten könnte demgegenüber als „x drückt bestimmte von y hervorgerufene Gefühle 
aus“ dargestellt werden.

Die Erkenntnisse der Erforschung von konversen Beziehungen auf verschiedenen Ebenen sind nicht nur in theoretischer Hinsicht 
von Belang, sondern haben auch praktische Bedeutung und sind besonders für den Unterricht im Fach „Deutsch als Fremdsprache“ 
wichtig, und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass die Kenntnisse der Möglichkeiten, konverse Aussagen zu bilden, die Ausdrucks-
fähigkeit von Lernenden bzw. Studierenden wesentlich verbessern können. Übungen zur Bildung konverser Sätze können zur Auto-
matisierung einiger grammatischer Konstruktionen und zum genaueren bzw. differenzierteren sprachlichen Ausdruck und somit zur 
Festigung bestimmter Lexik beitragen [5, S. 59].
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МОЖЛИВОСТІ СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО 

У статті йдеться про інформаційно освітнє середовище, яке передбачає застосування електронних ресурсів для підготовки 
майбутніх фахівців. Розглядається хмарний сервіс Google classroom та можливості його використання у навчанні іноземної мови 
в ЗВО. Подано загальну інформацію щодо хмарного сервісу Google classroom та його служб. Окреслено причини застосування 
сервісу Google classroom у процесі опанування іноземної мови студентами у немовному виші та описано апробацію сервісу з ви-
користанням технології змішаного навчання та прийому перевернутого навчання. Змішане навчання з використанням сервісу 
Google classroom сприяє персоналізації навчального процесу, наближенню його до потреб кожного студента, незалежно від рівня 
його початкової підготовки.
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GOOGLE CLASSROOM SERVICE IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT UNIVERSITIES

Nowadays educational materials on paper are used less often in the educational process. Teachers are in search for new solutions for 
interacting with students and providing them with information. The emergence of Internet has contributed to development of new educa-
tional technologies, changing the knowledge transfer scheme and teaching methods. One of the leading tools for the distribution, storage, 
dissemination of information during the educational process is the Google classroom service. The possibilities of its use in teaching a 
foreign language are examined. The features of blended learning and flipped class models are discussed and general information about a 
Google classroom cloud service is presented. The reasons for the use of the Google classroom service in the process of mastering a foreign 
language by students in a non-linguistic university are formulated. The article describes the approbation of this service using the technology 
of blended learning and flipped learning. The authors present the types of tasks offered to students for in and out of class work focusing on 
the importance of using traditional teaching methods along with innovative ones. 

The combination of independent online education and classroom training under the guidance of a teacher contributes to the personal-
ization of the educational process, adjusting it to the students’ needs, regardless of the level of their initial training.

Key words: digital technologies, information educational environment, network interaction in the educational process, Google class-
room service, blended learning, flipped learning, online, foreign language.

Постановка проблеми. Основною відмінністю навчального процесу декаду тому та сьогодні є те, що аудиторія все 
менше користується навчальними матеріалами на паперових носіях. У таких умовах викладачі повинні віднаходити нові 
рішення керування та взаємодії зі студентами, подачі їм інформації та оперативного контролю за виконанням завдань. 
Швидкий розвиток цифрових технологій спричинив появу нової цифрової епохи, головною ознакою якої є так зване «вір-
туальне розширення людини» [6]. Звичайна соціальна реальність доповнюється віртуальними компонентами, що зумовлює 
трансформацію у глобальну павутину практично усіх сфер життєдіяльності сучасної людини й освіти зокрема. Формування 
інформаційного освітнього середовища передбачає застосування електронних ресурсів у навчанні загалом й у викладанні 
студентам іноземної мови у тому числі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про підвищену увагу як вітчизняних, так і зарубіжних науковців 
до проблеми створення інформаційного освітнього середовища для підготовки майбутніх фахівців у ЗВО. Розглядаються 
питання щодо здійснення мережної взаємодії у навчальному процесі (І. Гуревич, Д. Бергман, А. Самсон, В. Биков, Є. Полат 
та ін.); використання хмарних технологій у сфері освіти (Т. Вакалюк, С. Литвинова, Г. Ткачук, Г. Сагитова, С. Мітра (Sugata 
Mitra), Лі Чао (Lee Chao) та ін); smart-технології навчання (В. Абрамов, Г. Бонч-Бруєвич, Г. Косенко та ін.); застосуван-
ня елементів дистанційного навчання при проведенні занять та в індивідуальній роботі студентів (Б. Роман, Р. Кухарчук, 
С. Штогрин); впровадження у процес вивчення іноземних мов у ЗВО дистанційного та змішаного навчання (Л. Данькевич, 
В. Кухаренко, Ю. Шаранова), використання сервісу Google Classroom для управління освітніми процесами (В. Гриценко, 
І. Юстик).

Попри велику кількість наукових доробок у сфері цифрового освітнього середовища, вважаємо за необхідне продо-
вжувати розвідки в цьому напрямку, оскільки виникають питання щодо застосування нових інформаційних технологій для 
навчання іноземної мови у ЗВО. 
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Метою статті є розгляд можливостей використання сервісу Google Сlassroom та його додатків студентами та виклада-
чами при вивченні іноземної мови у ЗВО.

Виклад основного матеріалу. У час цифрової епохи, де обмін інформацією відбувається в «один клік», необхідність 
інформатизації освіти очевидна. Для обміну інформацією викладачі та студенти часто використовують групові поштові 
розсилки, розсилки по Viber та Messenger, однак наразі з’являються удосконалені можливості. Поява Інтернету, як вдалої 
реалізації інформаційно-комунікаційних технологій, спричинила поштовх до розробки новинок серед освітніх технологій з 
акцентом на зміні схеми передавання знань і методів навчання. 

В. Гриценко, І. Юстик [1] виокремлюють декілька основних сучасних тенденцій розвитку інформаційно-комунікацій-
них технологій в освітньому процесі: створення єдиного освітнього простору; активне запровадження сучасних засобів 
та методів навчання з орієнтуванням на інформаційні технології; поєднання традиційного та комп’ютерного навчання; 
створення системи гібридної освіти; постійний професійний розвиток викладача з метою продукування ним інформаційних 
технологій для навчання; зміна діяльності викладача на розробку нових засобів для підвищення його творчої активності, 
збільшення рівня технологічної та методичної підготовки; формування системи безперервного навчання – універсальної 
форми діяльності, котра спрямована на постійний розвиток протягом життя.

Видозміна традиційних форм представлення інформації з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчальному процесі покликана підвищити якість навчання у цілому.

На сьогодні є можливість оперувати величезним масивом інформації, отриманої в мережі Інтернет та з її допомогою. 
Принагідно зазначити, що зберігати медіа та інформаційні матеріали набагато ефективніше у хмарному сховищі, особливо 
коли їх потрібно надалі поширити кільком користувачам, або ж певній групі, а у освітньому середовищі – групі (групам) 
студентів. 

Одним з провідних інструментів поширення, зберігання, розповсюдження інформації під час навчального процесу є 
сервіс, розроблений компанією Google у 2015 році на базі Google Apps для освіти, – Google Сlassroom. Цей безкоштовний 
хмарний сервіс виявився набагато зручнішим і простішим у застосуванні, якщо порівнювати його з Moodle. Викладачеві 
для роботи з ним не потрібно бути фахівцем з інформаційних технологій. У березні 2017 року Google відкрив доступ до 
Google Classroom будь-яким користувачам Google, аби вони могли приєднуватися без вимоги мати обліковий запис G Suite 
for Education, а в квітні стало можливим для будь-якого персонального Google-користувача створити та навчати клас. У 
серпні 2018 року компанія Google оголосила про певні оновлення: додано розділ Classswork, покращено інтерфейс оціню-
вання, запроваджено дозвіл на повторне використання матеріалу іншими групами-класами студентів, створено додаткову 
опцію для викладачів для організації вмісту за темами. У нову функціональність Google classroom входить можливість до-
дати більше одного викладача та можливість заздалегідь підготуватися до занять [10].

Не лише способи одержання, обробки й обміну інформацією змінюються. Відбуваються значні трансформації у методи-
ці викладання. Науковці Р. Гуревич, М. Кадемія, В. Уманець наголошують на значному підвищенні якості навчання за умо-
ви впровадження цифрових технологій, оскільки створюється можливість ініціювання дистанційного навчання та різних 
сучасних моделей навчання: e-learning (електронне навчання), m-learning (мобільне навчання), blended-learning (змішане 
навчання), flipped-learning (перевернуте навчання), ubiquitous learning (всепроникаюче навчання) [2].

Електронне навчання (e-learning) – це навчання за допомогою мультимедіа та Інтернету [11] у синонімічному ряду до 
якого стоїть дистанційне навчання, мережне навчання, віртуальне навчання з використанням інформаційно-комунікацій-
них технологій. Наявність електронних технологій створює відповідні умови для переходу від книжкового контенту до 
електронного, можливість студенту вивчати дисципліни самостійно, або ж за технологією змішаного навчання (blended-
learning), використовуючи прийоми перевернутого навчання (flipped-learning). Такі прийоми застосовують повсюдно за 
кордоном у навчальних закладах усіх типів [3, 7, 9]. 

Перевернуте навчання, на думку науковців [4, 8], є частиною ротаційної моделі, визначеної американськими методис-
тами в системі змішаного навчання, яка передбачає в межах певного предмета або теми ротацію студентів між різними 
режимами роботи, одним з яких обов’язково є онлайн навчання. Модель перевернутого класу (Flipped Classroom) сприяє 
кращому навчанню студентів і посиленню парадигми, орієнтованої на спудея. Ця модель дещо відрізняється від повністю 
електронного навчання, оскільки робота студентів поза аудиторією не обов’язково повинна бути онлайн; вона може вклю-
чати паперові та друковані копії матеріалів. Вся його суть у зміні місця проведення практичних чи то лекційних занять та 
домашньої роботи. Перевернуте навчання інвертує традиційні методи навчання, забезпечує навчання поза класом і пере-
водить домашню роботу в аудиторію. У такому випадку викладачі витрачають більше часу саме на керування навчальним 
процесом студента, а не на традиційну подачу навчального матеріалу та опитуванню на занятті. Викладач від «постачаль-
ника» знань переходить на рівень провідника, фасилітатора та організатора навчальної діяльності студента.

Розроблений хмарний сервіс Google Сlassroom успішно уживається як зі змішаним (blended-learning) навчанням та його 
моделями, так і з дистанційним, що дає змогу студентам ефективно використовувати свій особистий час, поєднуючи на-
вчання з роботою чи, навіть, отримуючи дві освіти водночас. 

Існують певні вимоги до застосунку мережних освітніх технологій студентами та викладачами, виокремлені дослідни-
цею М. Кадемією [3]: здатність швидко оволодівати і працювати з мережними освітніми і комунікаційними технологіями; 
володіти психологічною стійкістю та вмінням працювати з віртуальним студентом чи викладачем; уміти працювати в умо-
вах розподіленого часу; бути внутрішньо добре організованою людиною; бути готовим до інтенсивного обміну інформаці-
єю; активно стимулювати та заохочувати спільну роботу студентів у виконанні навчальних завдань; інформувати студентів 
про їхню академічну успішність за допомогою мережних технологій; бути готовим часто змінювати зміст мережного курсу. 

Перш за все, Google Claassroom приваблює користувача такими службами, як Gmail (електронна пошта), Calendar 
Google (календар), Google Drive (хмарне середовище збереження даних), Google Docs (сервіс для створення документів, 
таблиць і презентацій з можливістю надання прав спільного доступу декільком користувачам), Blogger (середовище ство-
рення блогів), Youtube (відеохостинг), Google Translate (перекладач) тощо [5].



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 5(73), березень, 2019 р.

ISSN 2519-2558
РОЗДІЛ 4. ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ

186

© А. М. Губіна, А. П. Мартинюк

Щодо навчання іноземної мови у немовному виші, однією з причин застосування цифрових технологій у навчальному 
процесі можна назвати недостатню кількість аудиторних годин. Часто лише одне заняття в тиждень при великій наповню-
ваності групи (іноді до 28 студентів) не дає відчутного результату студентові. З іншої сторони, різна підготовка студентів 
у групах, або ж різна швидкість опанування ними навчального матеріалу створюють у підсумку певний дисбаланс, так як, 
іноді, для одних студентів презентована інформація в аудиторії уже знайома попередньо, для інших – необхідно час на 
опрацювання. Виникає великий розрив між тими, хто встигає постійно, і тими, хто часто вже навіть не готується до занять, 
зневірившись у здатності йти в ногу з рештою групи. Можливість працювати індивідуально, в притаманному темпі та у об-
раному місці, ставить сервіс Google classroom на чільне місце серед засобів підготовки майбутнього фахівця. Не завадило 
б наголосити на тому, що використання такого ресурсу уможливлює охоплення все більшої кількості студентів, які доєд-
наються до вивчення певного модуля, незалежно від групи навчання. Важливим є також те, що студент вчиться самостійно 
ефективно опрацьовувати великий об’єм матеріалу з подальшим обов’язковим поточним контролем викладачем за рівнем 
його засвоєння.

Впродовж 2018 року викладачами англійської мови Луцького НТУ проводилась апробація організації навчального про-
цесу з застосуванням хмарного сервісу Google Classroom. До використання онлайн-сервісу долучилися 142 студенти шести 
груп І-ІІ курсу різних спеціальностей, які навчаються за підручником New Destinations. Оскільки Google classroom дозволяє 
додати до Класу більше ніж одного викладача, то у апробації взяли участь чотири, серед них викладач-волонтер Корпусу 
миру США в Україні. Варто зазначити, що кількість аудиторних годин у цих групах різнилася від однієї, півтори до двох 
пар в тиждень в залежності від навчальних планів бакалавра, проте об’єм матеріалу для засвоєння – однаковий. Подекуди 
передбачалася більша кількість годин на самостійну підготовку студента впродовж модуля і саме сервіс Google classroom 
допомагає в ефективній організації виконання завдань з іноземної мови. 

Кожен навчальний модуль включає: вивчення нової лексики, роботу з базовим текстом, аудіювання та дискусію на 
задану тематику. Студенти також вивчають одну-дві граматичні теми, а також виконують письмове задання. На само-
стійне поза аудиторне опрацювання з використанням моделі перевернутого навчання їм пропонується: опанування нової 
лексики (прослуховування аудіо-запису зі словами та виразами; повторення за диктором, роль якого з успіхом виконував 
волонтер-носій мови; аудіювання речень з новими лексичними одиницями; робота з онлайн чи паперовими словниками); 
аудіювання базового тексту з підручника New Destinations (студенти тренуються його читати, копіюючи інтонацію, ритм, 
наголос диктора); аудіювання діалогів та монологів з наступним виконанням вправ на перевірку розуміння прослуханого; 
опрацювання-повторення граматичних тем з використанням різноманітних джерел Інтернету чи паперових підручників з 
граматики англійської мови; виконання граматичних вправ, підготовлених і надісланих викладачами у Google classroom; 
перегляд відео та підготовка до його обговорення на занятті в аудиторії та ін. Студенти отримують через сервіс також за-
вдання з письма, виконують їх онлайн в Google Docs і прикріплюють свої роботи до завдання. Такий порядок роботи ви-
магає від користувачів Google classroom організованості та уміння виконувати завдання згідно з вказаним терміном його 
виконання. На даний час інтерфейс програми оптимізований для коректної роботи на мобільних пристроях, тому студенти 
використовують усі можливості навчатися у будь-якому місці та будь-коли: у транспорті дорогою до/з університету, у кафе, 
удома, чи просто йдучи містом та слухаючи запис через навушники. Можна не лише слухати, а й одночасно читати текст 
з екрану смартфона.

Впродовж аудиторного заняття студенти працюють у парах, групах та індивідуально. Відбувається процес ніби вико-
нання «домашнього завдання» в аудиторії, що опирається на попередньо самостійно опрацьований матеріал. Є можливість 
отримати відповіді на незрозумілі питання, які виникли під час поза аудиторного навчання. Концепція змішаного навчання 
базується на оптимальному використанні всіх можливостей як традиційного, так і новітнього навчання, тому на аудитор-
них заняттях викладачі намагаються зосередитися на «живому» спілкуванні іноземною мовою, оскільки у сервісу Google 
classroom відсутня функція чату та дискусійного форуму. Google Сlassroom не замінює викладача, а лише слугує як допо-
міжний інструмент. Принагідно зазначити, що усі можливості, які надає Google Сlassroom, будуть ефективними лише тоді, 
коли викладач продумав, вдало розробив програму курсу, підготував матеріали, презентації, аудіозаписи, вправи тощо. 

Студенти, які брали участь в апробації, задоволені навчанням з допомогою сервісу Google classroom у режимі «викла-
дач-студент», разом з тим й багато викладачів зацікавилися таким онлайн ресурсом, взявши участь у семінарі-практикумі 
Google Classroom Application.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок. Одним з провідних інструментів, яким можна 
послуговуватися в освітньому процесі, є Google Сlassroom. Він створює реальні можливості підвищення професійної підго-
товки молоді; допомагає ефективніше використовувати особистий час як викладача, так і студента. Cервіс Google classroom 
успішно застосовується для вивчення іноземної мови у ЗВО. Технологія змішаного навчання (blended-learning) з прийомом 
перевернутого класу повністю відповідає ідеї інформатизації освіти, що має на меті підвищення її якості. Поєднання само-
стійного онлайн навчання та навчання в аудиторії під керівництвом викладача сприяє персоналізації навчального проце-
су, наближенню його до потреб кожного студента, незалежно від рівня його початкової підготовки. Застосування сервісу 
Google classroom змінює і підхід викладача до викладання дисципліни, змушуючи його працювати творчо, бути завжди 
онлайн для комунікації зі студентами.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у детальному вивчені дистанційного навчання та самоосвіти; шляхів та 
умов ефективної реалізації моделей змішаного навчання у відповідності до потреб ЗВО; змін та оновлень сервісу Google 
Сlassroom з метою його застосування у процесі підготовки конкурентоспроможного майбутнього фахівця.
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У розвідці схарактеризовано механізми та стратегії семантичної деривації лексики світлових коливань (емітивів) – семан-
тичного класу слів, які позначають ситуацію періодичної зміни стану світлового об’єкта в часі та просторі. Визначено моделі 
семантичної деривації дієслівних емітивів у германських (англійська, німецька) мовах. Встановлено особливості динаміки розви-
тку семантичної парадигми названого класу лексики в зіставному аспекті. 

Ключові слова: лексика світлових коливань, емітиви, модель, семантична деривація, стратегія семантичного зсуву, учасник, 
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SEMANTIC DERIVATION OF LIGHT EMISSION VOCABULARY  
(BASED ON THE ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES)

The paper focuses on the mechanisms and strategies of semantic derivation of light emission vocabulary – a semantic class of words that 
denote the situation of light emission objects’ periodic changes, occurring in time and space. The study shows the characteristics of the devel-
opment of a light emission vocabulary semantic paradigm and reveals the semantic derivation models of light emission verbs in the Germanic 
(English, German) languages. The semantic derivation modelling provided in the paper proceeds from the assumption that a linguistic item’s 
semantic paradigm develops on a par with the changes of situation and actant profiles. The change of a situation profile suggests a shift in the 
experiencer’s vantage point, i.e. gnoseological (either perceptual or evaluative) position from which a situation is considered. The change of 
an actant profile provides for the shifts at the level of situation participants and their characteristics. The changes are thought to determine the 
types (models) of semantic shift strategies that underlie the development of light emission verbs’ semantic paradigms. The analysis of the se-
mantic shift strategies of the light emission verbs in the contrasted languages has revealed that the concept may extend to the boundaries of the 
internal (occurring within the hierarchy of person’s perceptual systems) and external (occurring within the hierarchy of person’s evaluative 
systems) conceptual domains. The study concludes that the differences in the extension of a prototypical situation concept in the English and 
German light emission verbs depend on the degree of locality of derivational relations between the source and target situations. 

Key words: light emission vocabulary, model, semantic derivation, semantic shift strategy, participant, concept of situation.

На сучасному етапі ефективність вирішення будь-якої проблеми у мовознавстві значною мірою залежить від того, наскільки 
всебічно дослідник проводить аналіз мовного явища, зважаючи інколи не стільки на власне лінгвістичну характеристику об’єкта 
дослідження, скільки на його гносеологічну властивість бути елементом мовної когніції, що відображає особливості природи 
людського знання, закономірності пізнавальної діяльності людини, специфіку її мисленнєвих стратегій тощо. Представляючи 
когнітивний (у широкому сенсі) вимір об’єкта дослідження, такого типу характеристики засвідчують його динамічний потенці-
ал, який у царині лексичної семантики набуває іпостасі теоретичного конструкта під назвою «семантична деривація». 

Обґрунтування семантичної деривації лексики передбачає залучення до аналізу тих сегментів словникового складу 
мови, які демонструють недискретний, континуальний характер номінації, яскраво виражену асиметрію мовного знака, 
тематично широку багатозначність. Лінгвістичним феноменом, який, без сумніву, втілює в собі зазначені характеристики, 
є лексика світлових коливань – емітиви (terms of light emission) – семантичний клас слів, що позначають ситуацію пері-
одичної зміни стану світлового об’єкта в часі та просторі, пор.: англ. shimmer «to shine with a tremulous or flickering light»: 
Beneath their balcony the sea shimmered blue [17; 21]; нім. schimmern «einen Schimmer verbreiten, von sich geben»: Durch die 
Vorhänge schimmerte Licht [9] тощо.

Актуальність обраної теми зумовлена загальним антропоцентричним спрямуванням сучасних семантичних теорій, тен-
денцією до поглибленого вивчення динаміки лексико-семантичних систем споріднених та неспоріднених мов, що пов’язане 
з усвідомленням і визнанням факту функціональної та когнітивної природи мови.

Як об’єкт лінгвістичного дослідження лексика світлових коливань традиційно розглядалася в аспекті слів тематичного 
класу сприйняття (клас перцептивної лексики). Предметом аналізу були: семантико-синтаксичні альтернації дієслівних 
емітивів в мовах різних типів [14; 15; 18; 19; 20]; нейронна організація ментального лексикону дієслівних емітивів [12]; 
семантична класифікація дієслівних емітивів в аспекті обробки корпусних даних [13]; ступінь вияву ознаки (gradability) 
дієслівних емітивів [11]. 

При цьому небезпідставним є твердження про те, що лексика світлових коливань може реалізувати власний дерива-
ційний потенціал, виявляючи ознаки розширення концепту ситуації в ієрархії не лише внутрішніх (перцептивних), а й зо-
внішніх (ціннісних) систем людини. Вивчення дериваційного потенціалу лексики світлових коливань доцільно розробляти 
на матеріалі декількох мов, оскільки регулярні типи переходу від одного значення до іншого можуть виявлятися в багатьох 
(якщо не у всіх) мовах світу, попри їх генетичну та типологічну відмінність [22].
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Мета розвідки – схарактеризувати механізми та стратегії семантичної деривації лексики світлових коливань у германських 
(англійська, німецька) мовах та з’ясувати динаміку розвитку семантичної парадигми названого класу слів у зіставному аспекті.

Мета дослідження зумовлює необхідність розвʼязання таких завдань: 
– описати модель прототипної ситуації лексики світлових коливань обраних мов на основі наявних спільних семантич-

них компонентів;
– схарактеризувати механізми та стратегії семантичної деривації лексики світлових коливань у зіставлюваних мовах;
– простежити динаміку розвитку семантичної парадигми лексики світлових коливань у зіставному аспекті;
– визначити перспективи подальших досліджень лексики світлових коливань.
Для аналізу стратегій семантичної деривації емітивів скористаємося номінаціями, які належать до семіологічного під-

класу дієслівних лексем, пор.: англ. blink, gleam, glimmer, glint, glisten, glitter, shimmer, twinkle; нім. blinken, blitzen, funkeln, 
glänzen, glimmer, schimmern і т. ін. Названий підклас лексем виявляє властивість утворювати сентенційні (предикатно-ак-
тантні) структури шляхом поєднання з певною кількістю залежних іменникових компонентів. Пор.: «Значення дієслівних 
лексем являє собою складний феномен, детермінований: 1) категоріальною семантикою сполучуваних із дієсловом пред-
метних імен; 2) типом смислових відношень між дією, її суб’єктом і об’єктом, а відповідно типом моделей «суб’єкт – дія», 
«дія – об’єкт», «суб’єкт – дія – об’єкт» [8, с. 119]. З цього погляду стратегії семантичної деривації дієслівних емітивів 
розглядатимуться як стратегії ситуативного типу, реалізовані в аспекті змін характеристик учасників ситуації – рольових, 
референційних, прагматичних, таксономічних, референційних, див. [3, с. 45].

Аналіз семантичної деривації лексики світлових коливань передбачає два етапи: опис моделі прототипної ситуації лексики 
світлових коливань та моделювання на основі цієї ситуації стратегій семантичної деривації емітивів у зіставлюваних мовах. 

Семантика лексики світлових коливань обраних мов моделює прототипну ситуацію («емітивний рух», див. нижче) че-
рез набір таких спільних компонентів: а) двомісна репрезентативність ситуації через відношення: бачу, що Р – відношення 
між людиною і зовнішньою ситуацією Р, з якою пов’язані її перцептивні стратегії; б) реалізація першим і другим актан-
тами семантичних ролей Спостерігач та Перцепт. Лексика світлових коливань описує стан справ зовнішньої перспективи 
суб’єкта спостереження (Спостерігача). Займаючи синтаксичну позицію «за кадром», суб’єкт спостереження «вивільняє 
місце» для іншого учасника – об’єкта спостереження (Перцепту), пор.: англ. Distant islands shimmering in sun-litten haze 
[17]; нім. Etwas schimmert rötlich, wie Perlmutter [9]; в) неканонічне актантне кодування предикатів, пор.: нім. In ihren Augen 
schimmerte es feucht [9]; г) емітивні номінації описують ситуацію наочного руху, реалізовану в режимі «переривчастої» 
перцепції (ситуація періодичної зміни стану світлового об’єкта в часі та просторі). 

І. Характеристика ситуації. Ключовими конституентами концепту описаної ситуації є: 1) часовий складник (сприйняття у 
певному часовому діапазоні), пор.: англ. twinkle «to move flutteringly and quickly, as flashes of light» [17]; нім. funkeln «funkenähnlich 
aufleuchtendes, ständig wechselndes Licht, Lichtreflexe von sich geben» [9]; 2) ситуативний складник (сприйняття в аспекті на-
явної перешкоди), пор.: англ. The sun is shining out from behind the clouds [17]; нім. Hinter einem Gitter von Reben glimmert der 
See [9] – між спостерігачем та об’єктом емісії знаходиться інший перцептивний обʼєкт; 3) дейктичний (позиційний) складник 
(положення спостерігача щодо перцептивного об’єкта), пор.: нім. Ich habe die Bilder vor meinen Augen vorbeiblitzen sehen [10] – 
спостерігач рухається відносно перцептивного об’єкта; англ. The open space twinkles (said of a space filled with moving objects), 
is alive with heads [17] – перцептивні об’єкти рухаються відносно спостерігача; 4) оцінний складник (змінна характеристика 
світлового потоку може бути осмислена як ознака ціннісного сприйняття, зумовленого чинником інтерпретації (оцінки) пер-
цептивної якості світлової емісії), пор.: англ. The stars shine dimly [17]; нім. Аm hellsten schien die Venus [9].

ІІ. Характеристика учасників ситуації. Cуб’єкт, спостерігаючи за об’єктом, кваліфікує його за характерною перцептив-
ною властивістю – світловим коливанням, пор.: англ. The stars twinkle [17]; нім. Die Sterne blinken [9]. При цьому об’єкт 
може бути: (а) джерелом світлової емісії, пор.: англ. A candle flame twinkled [21]; (б) інструментом світлової емісії, пор.: 
англ. The candles twinkle [ibid.]; нім. Die Kerze schimmert [9]; (в) ситуативним об’єктом світлової емісії, пор.: англ. The green 
blade that twinkles in the sun [21]; нім. Das Blech schien in der Sonne [9]. 

Парадигма регулярної багатозначності дієслівних емітивів представлена тематичними класами: (а) дієслів емісії (ви-
промінювання світла), пор.: англ. stars glitter, flame twinkles; нім. ein Licht blinkt; (б) поведінкових дієслів, пор.: англ. flash a 
glance at smb.; нім. Seine Augen begannen böse zu funkeln; (в) ментальних дієслів, пор.: англ. flash across one’s mind; нім. Eine 
Idee blitzte in ihm auf; (г) семіотичних дієслів, пор.: англ. twinkle challenge-words; нім. SOS blinken. 

А. Значення «емітивний рух» – прототипне значення дієслівних емітивів – представляє стан справ наочного руху 
через смисловий компонент ‘випромінювати світло’, пор.: англ. twinkle «to emit (radiance, flashes, or beams) rapidly and 
intermittently» [17]; нім. scheinen «(von Lichtquellen) anhaltend Licht ausstrahlen und irgendwohin gelangen lassen» [9]. 

Ключовими актантами предиката ситуації «світлова емісія» є Перцепт у випадку, якщо учасник належить до таксо-
номічного класу СВІТЛОВИЙ ОБ’ЄКТ, пор.: англ. A solitary light which twinkled through the darkness [17], та Фоновий 
Перцепт, якщо учасник належить до таксономічного класу АРТЕФАКТ, пор.: англ. In the dark hallway his glasses flashed 
[21]; нім. Die Juwelen der Damen funkelten [9]. З цього погляду учасник Перцепт характеризує ситуацію «світлова емісія» 
як ситуацію динаміки перцептивного об’єкта, натомість Фоновий Перцепт – як ситуацію динаміки сприйняття перцеп-
тивного об’єкта. Зазначимо, що Фоновий Перцепт осмислюється в аспекті зміни наочної позиції Спостерігача (ситуація, 
коли суб’єкт спостереження сприймає об’єкт світлової емісії безвідносно до джерела емісії). Зміна локалізації суб’єкта 
спостереження засвідчує переосмислення предметної характеристики об’єкта світлової емісії – він кваліфікується як ситу-
ативний (поверхневий) об’єкт, що «виявляє» світлову емісію у спосіб відбиття світла від поверхні, пор.: англ. The diamond 
on her finger twinkled in the firelight [21]; нім. Der See glänzt im Mondschein [9]. Обидва актанти (Перцепт і Фоновий Перцепт) 
можуть бути реалізовані водночас, якщо є необхідність виокремити (атрибутну або квантифікаційну) характеристику світ-
лового об’єкта. При цьому ситуація використовує стратегію діатетичного зсуву у спосіб екскорпорації учасника «світло». 
Такий учасник може бути кваліфікований за ознакою: а) якісної характеристики світлового об’єкта, пор.: англ. The street 
lights emit yellow light instead of the more typical bluish white [17]; б) образної характеристики світлового об’єкта, пор.: англ. 
A broad fire that twinkled branchy beams through an east hill-orchard [21]; в) квантифікатора перцептивної якості світлового 
об’єкта, пор.: англ. The Starrs neer the horizon, are twinkled with several colours [17].
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Б. Значення «поведінковий рух» представляє розширення концепту перцептивної ситуації за типом таксономічних 
дериваційних відношень. Значення поведінкового руху використовує стратегію категоріального зсуву на основі переходу 
з таксономічної категорії Вияв (стан, що актуально сприймається спостерігачем) у категорії: Діяльність, пор.: англ. He was 
eminent in the House of Commons whilst he sat there, so he shined in the House of Peers, when he came to move in that Sphere [17]; 
нім. Er glänzte in der Rolle des Hamlet [9]; Дія, пор.: англ. Phœbe took leave of the desolate couple; twinkling her eyelids to shake 
off a dewdrop [17]; нім. Clarisse funkelte (blickte zornig erregt) vor Abscheu [9]; Стан, пор.: англ. The ladies eyes glistened with 
pleasure [17]; нім. In seinen Augen blinkte Begierde auf [9]; Процес, пор.: англ. twinkle «to close and open the eye or eyes quickly 
(voluntarily or involuntarily)»: He was observed to twinkle with his eyelids [17]; Властивість, пор.: нім. Die Schrift schimmert 
durch das Papier [9]; Характеристика (див. [5, с. 238]), пор.: англ. He never shone as an orator [17]. 

Прототипні поведінкові емітиви виявляють у вершині асертивної частини тлумачення (подекуди на останньому ступені се-
мантичної редукції) предикат дії за ознакою («наміреного» або «ненаміреного») руху, пор.: англ. flash «to cause to flash; to kindle 
with a flash; to draw or wave (a sword) so as to make it flash»: Forth he flashʼd his scymetar [17]. Дієслова такого типу близькі до 
предикатів із нефіксованою агентивністю, див. [1, с. 177; 6, с. 403], оскільки, з одного боку, можуть характеризувати дії аген-
соподібного учасника такими, що відбуваються мимоволі, а, з іншого, – зумовлено, пор.: англ. Not that it hasn’t been a long time 
coming, celebrities have been flashing around their knitting needles for quite a while [17]; нім. Er blickte ihm neugierig über die Schulter 
[9]. З цього погляду логічним є поділ поведінкових емітивів на тематичні підкласи спрямованої та неспрямованої дії (діяльності). 

Підклас емітивів спрямованої дії (діяльності) формують предикати, семантика яких засвідчує спрямований інформацій-
ний вплив Експерієнцера на Контрагента, пор.: англ. She flashed a quick, defiant look at him [17]; нім. Das ganze Gut war in 
Aufruhr, Detlev blickte finster, Antje war verzweifelt [9] – пор. зауваження про те, що семантика слова погляд у контексті стан-
дартних сполучень на зразок обвести поглядом, спрямувати погляд, затримати погляд тощо реалізує ознаку ‘інструмент 
впливу на іншу людину’, див. [7, с. 18]. До підкласу емітивів спрямованої дії також належать «демонстраційні» емітиви, се-
мантика яких так чи інакше пов’язана з ідеєю інформаційного впливу, див. «соціальна дія або діяльність» у [5, с. 211], пор.: 
англ. flash «to make a great display of, exhibit ostentatiously, show off, ‘sport’»: Ladies go to church to exhibit their bonnets, and 
young gentlemen to flash their diamond rings [17]; нім. blitzen «(mit der Absicht zu provozieren) unbekleidet in der Öffentlichkeit 
schnell über belebte Straßen, Plätze u.a. laufen» [9]. 

Відзначимо, що ситуація спрямованого інформаційного впливу виявляє ознаки внутрішньо каузованої ситуації 
(internally caused eventuality) у тому сенсі, що такого типу стан справ зумовлений чинником інгерентних властивостей 
учасника: англ. They were as synthetic flowers or even stranger cerebral crystals of thought of myriad patterns, shimmering with 
an inherent light [21] – пор. зауваження про суть каузативної природи дієслівних емітивів: «Саме внутрішня фізична влас-
тивість аргументу дієслова спричиняється до вияву тієї ситуації, яку позначає дієслово» [16, р. 49]. Однак, якщо для дієслів 
«світлових коливань» (за значенням «емітивного руху») таким аргументом є Перцепт, то для «поведінкових» емітивів є 
Експерієнцер – учасник, відповідальний за спрямованість інформаційного впливу на Контрагента. 

До підкласу емітивів неспрямованої дії (діяльності) належать предикати, в семантиці яких відсутній компонент ‘спрямова-
ний інформаційний вплив на іншу особу’. Такі предикати позначають процеси (рухи), які актуально сприймаються суб’єктом 
спостереження (Спостерігачем), пор.: англ. twinkle «to move to and fro, or in and out, with rapid alternation»: The knitting needles 
flashing like the oars of Odysseus [17]; нім. aufblitzen «plötzlich blitzend, blinkend aufleuchten»: In seinen Händen blitzte ein Messer 
auf [9]. Семантичний перехід у цьому випадку реалізовано на основі зміни таксономічного класу учасника ситуації: ПРИРОД-
НИЙ ОБʼЄКТ → ОБʼЄКТ ДІЇ (ДІЯЛЬНОСТІ), що відповідно призводить до зміни значення дієслова (таксономічної категорії): 
стан або властивість, що актуально сприймається спостерігачем → процес, що актуально сприймається спостерігачем.

В. Значення «ментальний рух» осмислюється як результат категоріального зсуву, який базується на зміні тематичного 
класу дієслова, пор.: англ. Lightning flashed about the summits of the Jungfrau (сприйняття) – A sudden recollection seemed to 
flash upon him (ментальний процес). Експлуатуючи концептуальну схему ситуації «перцептивний рух», «ментальне» зна-
чення «прописує» в неї аналогову інформацію зі сфери «інтелектуальна діяльність»: ментальні об’єкти (наприклад, думки) 
раптово з’являються та зникають, пор.: нім. aufblitzen «plötzlich in jemandes Bewusstsein auftauchen»: Der plötzliche Gedanke, 
ich könnte mit meinen Geschwistern wohl selbst Theaterstücke aufführen, war für mich so etwas wie für den Erfinder der Moment, da 
in seinem Gehirn die offenbarende Idee aufblitzt [10]; ментальні об’єкти швидко переміщаються, пор.: англ. The French intellect 
flashes its way into a subject with the rapidity of lightning [17]; «ментальне споглядання» об’єктів передбачає існування певної 
«ментальної рамки», пор.: нім. Hässliche Erinnerungen blitzten vor ihrem inneren Auge auf [10], яка обмежує тривалість спо-
глядання до періоду надкороткого часового інтервалу, пор.: англ. All this flashed through her head in an instant [21].

Головною особливістю ситуації ментального руху є те, що вона передбачає обов’язкову присутність Експерієнцера 
– учасника, без якого взагалі неможливо ідентифікувати ментальний стан (інтелектуальну діяльність). Щоправда, часто 
йдеться не стільки про власне Експерієнцера, скільки про ті його атрибути, які безпосередньо забезпечують функціону-
вання ментального середовища. «Інтелектуальна діяльність локалізується в свідомості (розумі, голові) і виконується ними 
ж» [2, с. 42], пор.: англ. A strange thought flashed through her mind [21]; нім. Die Idee blitzte ihm durch den Sinn [10]. Самі ж 
ментальні об’єкти набувають статусу агенсоподібного учасника із семантичною роллю Тема. З цього погляду канонічна 
ієрархія ключових учасників ситуації ментального руху, ймовірно, виглядатиме так: тематичний (агенсоподібний) мен-
тальний об’єкт > експерієнцер > локативний ментальний об’єкт. Така ієрархія зумовлена сентенційним чинником, див. 
[4, с. 444], який регламентує обов’язкове розщеплення валентностей при екстрапозиції «зовнішнього посесора», пор.: нім. 
Erinnerungen blitzten grell durch meinen Kopf [10]. Зазначимо, однак, що в англійській мові ситуація ментального руху може 
бути реалізована неканонічно – локативний ментальний об’єкт може набути статусу привілейованого учасника ситуації, 
пор.: англ. Her mind flashed back to the day of their divorce [21].

Презумпція агенсоподібної природи ментального об’єкта кваліфікує суб’єкта сприйняття як неконкурентноспромож-
ного учасника, принаймні у частині раціонально виваженої, осмисленої інтелектуальної діяльності. Загалом, виглядає так, 
що «емітивні» ментальні об’єкти є більш оперативними, і тому часто займають більш привілейовану синтаксичну позицію. 
Закономірно, що Експерієнцер у цьому випадку відходить на периферійну позицію, в якій йому дістається роль статиста 
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інтелектуальної діяльності, пор.: англ. It flashed across me that almost the last name I had heard was this identical one [17]; 
нім. Ein Gedanke war in ihm aufgeblitzt, und er hatte ihn bedenkenlos ergriffen, gleichsam unter dem Patronate seiner Eltern [10]. 

Г. Значення «семіотичний рух» описує ситуацію, яку можна кваліфікувати на основі смислового компонента ‘швид-
ко змінювати місцеположення об’єкта у полі зору спостерігача з метою подання певного сигналу’, пор.: англ. twinkle «to 
communicate (a message or signal)»: The challenge-word was twinkled by the luminous dots and dashes from her masthead [17]; 
нім. vor dem Abbiegen, bei Fahrbahnwechsel blinken [9]. 

Як можна зауважити, семіотична ситуація є похідною від ситуації перцептивного руху і відрізняється від неї за двома 
ознаками: а) змінюється рольова характеристика одного з ключових учасників ситуації (перцептивний обʼєкт з огляду на 
специфічний спосіб свого вияву (мигає уривчасто, подовжено, зигзагоподібно тощо, пор.: англ. flash «the quick movement of 
a flag in signalling»: To make a short flash, the flag is moved from a to b. To make a long flash, the flag is waved from a to c [17]), та 
семіотичну мету (мигає, щоб зупинилися, продовжили рух, ідентифікували тощо, пор.: англ. He flashed his security pass under 
the eyes of the two armed guards posted beside the exit [21]), осмислюється як сигнал (за суміжністю засіб, що відтворює сиг-
нал), пор.: англ. flash «to switch (lights on a motor vehicle) on and off in order to communicate a warning, a direction, etc.; to signal 
in this way»: Hold straight until you are quite sure you are in charge, flashing your brake lights if necessary so as to warn following 
traffic [17]; нім. Er blinkt mit einer Taschenlampe [9]; б) ситуація поповнюється учасником-адресатом – той, кому цей сигнал 
адресований, пор.: англ. She flashed her ID card at the guard [21]. З цього погляду загальну дериваційну стратегію ситуації 
«семіотичний рух» визначають: зміна статусу учасника ситуації (напр., учасник із семантичною роллю Тема набуває ознак 
учасника Сигнал) та зміна кількості учасників ситуації (ситуація поповнюється учасником Бенефактив).

Семантична деривація лексики світлових коливань (емітивів) в англійській та німецькій мовах виявляє ознаки похід-
ності ситуативного типу, що передбачає розширення в аспекті змін характеристик учасників вихідного концепту ситуації. 
Динаміка розвитку семантичної парадигми названого класу лексики засвідчує регулярний характер таких змін, виявляючи 
розширення вихідного концепту ситуації до меж як внутрішніх (реалізованих в ієрархії перцептивних систем людини), так 
і зовнішніх (реалізованих в ієрархії ціннісних пріоритетів людини) ситуацій.

Розширення вихідного концепту ситуації лексики світлових коливань обраних мов реалізовано на основі механізмів 
семантичного зсуву та перерозподілу фокусу уваги в межах рольової, таксономічної та дейктичної дериваційних стратегій. 

Аналіз динаміки розвитку семантичної парадигми дієслівної лексики світлових коливань показав, що обсяг розширення 
вихідного концепту ситуації у зіставлюваних мовах не є однаковим. 

В англійській мові обмеження на семантичну деривацію дещо послаблені, що уможливлює розширення обсягу концеп-
ту ситуації до меж як внутрішніх, так і зовнішніх систем людини. У німецькій мові розширення концепту ситуації є більш 
локальним у тому сенсі, що виявляє обмеження в обсязі цільових ситуацій: розширення здебільшого охоплюють семантич-
ні зони, які кодують інформацію про зовнішні системи людини.

Відтворення специфіки національно-мовної картини світу визначає доцільність подальших досліджень слів класу емі-
тивів у порівняльно-історичному та типологічному аспектах.
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СЕМАНТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ПРЕФІКСАЛЬНО-ДІЄСЛІВНОЇ МОДЕЛІ З ПРИКМЕТНИКОВОЮ ОСНОВОЮ

У статті розглянуто структуру та семантику відприкметникових дієслівних похідних, утворених за допомогою невідокрем-
люваних префіксів be-, ent-, er-, ver-, zer-. Проаналізовано структурно-семантичні зв’язки між твірними та похідними дієсловами 
з метою з’ясування функції словотвірного префікса у структурі деривата, а також виявлення особливостей формування значен-
ня, яке є результатом взаємодії цього префікса з твірною основою. Представлено структурні моделі похідних дієслів з префік-
сами, розглянуто особливості формування семантики і лексичного значення відібраних прикметникових основ, систематизовано 
їх семантичне наповнення, з’ясовано особливості структурної та семантичної комбінаторики прикметникових твірних основ з 
невідокремлюваними дієслівними префіксами. 

Ключові слова: похідне слово, префікс, твірна основа, семантика, дистрибуція, сполучуваність, валентність.
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SEMANTIC REGULARITIES OF FUNCTIONING  
OF A PREFIX-VERB MODEL WITH AN ADJEKTIVE BASIS

The article deals with the structure and semantics of adjectival verb derivatives formed with the help of inseparable prefixes be-, ent-, 
er-, ver-, zer-. Analysis of structural and semantic relations between forming and derivative verbs allows to find out the functions of the 
word-forming prefix in the derivative structure, as well as the peculiarities of the formation of a value that is the result of interaction of this 
prefix with forming basis. Structural models of derived verbs with prefixes are presented, their semantic content is systematized, peculiarities 
of structural and semantic combinatorics of adjective forming basis with inseparable verb prefixes are found.

On the basis of study of internal valencies of derivative verbs, forming bases and inseparable prefixes, the regularities of compatibility 
of inseparable prefixes with forming bases were revealed. In view of internal valency of derivative verbs, which involves structural and 
semantic coherence and compatibility of direct components of the derivative word, the criteria for selecting by verb prefix of forming basis 
for the formation of compound word are revealed.

Mono-, di- and trivalent verbs are formed from adjective forming bases, namely, prefixes er- and ver- represent monovalent derivatives, be-, 
ent-, er-, ver-, zer-, i.e., all studied prefixes are used to form divalent adjective derivatives. Trivalent adjective derivatives are produced using the 
prefixes be-, er-, ver-. Semantic internal valency of verbal prefixes on the adjective basis is determined by the semantic compatibility of semantic 
structures of prefixes and forming bases. Semantic groups of forming adjective bases – external and internal characteristics and condition of a 
person, external signs and condition of subject, value of evaluation, colour and tint – make peculiar signs in adjectival derivative verbs.

Key words: derivative word, prefix, forming basis, semantics, distribution, connectivity, valency. 

Слово є номінативною і когнітивною одиницею в мові, оскільки воно як найменший самостійний носій значення у про-
цесі комунікації виконує низку функцій, а саме номінативну, комунікативну та емоційну. Слово, пов’язуючись з іншими 
словами, вступає у лінійні синтагматичні відношення. Ці відношення лінійного поєднання у лінгвістиці описуються через 
категорії синтагматики “контексту”, “дистрибуції”, “валентності”. Зміст терміну “контекст” сприймають як лінгвістич-
не оточення мовної одиниці, умови, особливості вживання мовного елемента у мовленні. За концепцією комунікативної 
лінгвістики Г. В. Колшанського, лексику потрібно вивчати з огляду на функціонування мовних одиниць у відповідних 
контекстах та з огляду на різні значення, яких ці одиниці набувають у контексті [6, с. 83]. М. П. Кочерган, зважаючи на ви-
рішальну роль контексту у виборі та реалізації значення слова, стверджує наступне: “Слово поза текстом несе невизначену 
інформацію і має лише потенційне значення. Свою конкретну реалізацію семантика слова отримує у контексті, де одні зна-
чення нейтралізуються, інші – актуалізуються” [7, с.  14]. Тож, контекст відіграє вирішальну роль у конкретизації значення 
слова. Здатність слова поєднуватися в тексті з іншими словами є лексичною сполучуваністю, і всі особливості лексичного 
значення так чи інакше відображаються у його сполучуваності [1, с. 29].

В. Порциг вказує на те, що сполучуваність слів у реченні є обмеженою і залежить від їх семантичного узгодження, вво-
дить у теорію семантики поняття “суттєві семантичні зв’язки” (wesenhafte Bedeutungsbeziehungen); завдяки цим зв’язкам 
між словами утворюється семантичне поле [11, с. 150; 12, с. 70]. На думку вченого, для різних частин мови характерні спо-
лучувальні властивості. Е. Лейзі розвиває свою концепцію семантичного узгодження слів (semantische Kongruenz) і ствер-
джує, що значення дієслова залежить від семантичних характеристик іменника [10, с. 68]. Сполучуваність – це поєднання 
мовних одиниць у мовленні. На фонетичному і морфологічному рівнях терміни “дистрибуція” і “сполучуваність” збігають-
ся. На лексико-семантичних і синтаксичних рівнях вони не є синонімами, оскільки слова, пов’язані між собою значеннями 
і синтаксично, в мовленні можуть вживатися дистантно, і навпаки, розташовані поруч лексичні одиниці, можуть бути не 
пов’язані між собою. Валентні зв’язки виводять на основі реальної сполучуваності, через що вони часто співпадають із спо-
лучуваністю. Валентність за понятійним змістом вважають вужчою, меншою ніж сполучуваність [10, с. 364].

Поряд із зовнішньою валентністю є і внутрішня валентність, яка виявляється у поєднанні словотвірних компонентів на 
рівні основи слова для утворення похідної основи нового слова; виявити внутрішню валентність можливо лише завдяки 
співвідносному аналізу похідної основи з точки зору її словотвірної структури та мотивації; внутрішня валентність визна-
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чається потенційним поєднанням словотвірних компонентів між собою; поняття внутрішньої валентності слова як потен-
ційної можливості поєднання складових внутрішньої синтагми не можна застосувати до усіх словотвірних моделей, а лише 
до афіксального способу словотворення та словоскладання [14, с. 17]. 

Метою роботи є виявлення особливостей структури, семантики та функціонування німецьких похідних дієслів з не-
відокремлюваними префіксами а також принципи відбору твірних основ. 

Тема дослідження є актуальною, оскільки функціональний аспект мови дає змогу глибше проникнути у процес вза-
ємодії словотвірних одиниць. 

Словотворча система мови складається із низки мікросистем, яка, у свою чергу, складається із гомогенних будівельних 
елементів, що поєднуються спільним способом їх організації у виконанні ними словотворчих функцій. Гомогенними вва-
жають такі будівельні елементи, які у внутрішній синтагмі займають однакову позицію щодо лексичної основи. Наприклад, 
такими елементами можуть бути префікси – словотворчі морфеми у постпозиції щодо лексичної основи.

У рамках словотворчої мікросистеми будівельні елементи перебувають у відношеннях взаємозумовленості і протилеж-
ності. Взаємозумовленість будівельних елементів носить функціональний характер: кожен будівельний елемент у рамках 
своєї мікросистеми виконує певну словотворчу функцію для формування нових одиниць мови. Словотворчу функцію бу-
дівельного елемента можна адекватно описати із врахуванням взаємодії інших будівельних елементів тієї ж мікросистеми. 
Так, словотворча функція дієслівного префікса ver- визначається не ізольовано, а у співставленні словотворчої функції 
інших дієслівних префіксів цієї мікросистеми, тобто префіксів be-, ent-, er-, ver-, zer-. Крім того, дослідження словотворчої 
функції цього ж префікса можливе після дослідження інших дієслівних мікросистем, наприклад, з відокремлюваними пре-
фіксами, напівпрефіксами, дієслівними суфіксами, тобто коли буде визначена функціональна роль дієслівного префікса у 
рамках словотворчої системи.

Семантична валентність дієслівних префіксів be-, ent-, er-, ver-, zer- щодо прикметникових основ визначається семан-
тичною сумісністю смислових структур префіксів та твірних основ. Розглянемо семантичну класифікацію опорних при-
кметників, що співвідносяться із твірними основами, і проаналізуємо семантичну валентність префіксів щодо цих основ.

Виявлено 9 семантичних груп прикметників:
1. Семантична група зі значенням зовнішніх та внутрішніх ознак людини: dreist, dumm, elend, fähig, glückselig, kräftig, 

lahm, müde, mutig, nüchtern, stumm, taub.
2. Семантична група зі значенням зовнішніх і внутрішніх ознак і стану живої істоти, також і людини: alt, blind, einsam, 

fett, jung, lebendig.
3. Семантична група зі значенням зовнішньої ознаки і стану неживого предмета: dicht, dumpf, eng, flach, frisch, hart, 

harsch, klar, kühl, lang, leer, mürbe, neu, öde, roh.
4. Семантична група зі значенням зовнішніх і внутрішніх ознак і стану неживого предмета, живих істот, людини: breit, 

dick, dünn, fein, feucht, gewaltig, groß, hoch, kalt, klein, krank, kurz, leicht, nass, rau, reich.
5. Семантична група зі значенням власної, соціальної характеристики людини: arm, frei, ledig, ehelich, mündig.
6. Семантична група зі значенням відношень (національних, часових): deutsch, fremd, ewig, früh, gegenwärtig, langsam, 

heutig, zeitlich, spät, bürgerlich.
7. Семантична група зі значенням оцінювання: falsch, fleißig, gut, harmlos, schlecht, schlimm, schön.
8. Семантична група зі значенням смаку: bitter, sauer, süß.
9. Семантична група зі значенням кольору та його відтінків: blaß, blau, bleich, blond, braun, dunkel, fahl, grau, grün, hell.
Тепер розглянемо семантичну сумісність кожного префікса зокрема з відповідними прикметниковими основами.
Семантична валентність префікса be-
Аналізуючи відприкметникові похідні з префіксом be-, виявлено, що префікс формує внутрішню валентність із при-

кметниками різних семантичних груп, а саме: зовнішніх та внутрішніх ознак і стану людини: kräftig – bekräftigen, lustig 
– belustigen, selig – beseligen; зовнішніх ознак і стану неживого предмета: eng – beengen, fest – befestigen, trübe – betrüben; 
значення оцінювання: gut – begütigen, schön – beschönigen; значення кольору: grün – begrünen, grau – begrauen, dunkel – 
bedunkeln. 

Префікс be- поєднується із якісними прикметниками, які утворюються від основ абстрактних іменників за допомогою 
суфікса –ig: Gunst – günstig – begünstigen, Güte – gütig – begütigen, Kraft – kräftig – bekräftigen, Last – lästig – belästigen, Macht 
– mächtig – bemächtigen, Leid – leidig – beleidigen, Lust – lustig – belustigen, Not – nötig – benötigen, Ruhe – ruhig – beruhigen, 
Schuld – schuldig – beschuldigen. У дієсловах befeuchten, beengen, benässen, betrocknen, betrüben спостерігається сема ін-
тенсифікації ознаки дії і охоплення дією смисловою структурою префікса. Прикметники feucht, frei, naß, reich, trübe, які 
формують фактитивні дієслова, закріплені лише за префіксом be- – befeuchten, befreien, benässen, bereichern, betrüben. Сема 
орнативності спостерігається у дієсловах begrünen, begünstigen.

Прикметникові основи feucht, frei, naß, reich, trübe приєднуються лише до префікса be-. У випадку, якщо ці прикмет-
ники виявлять семантичну валентність до іншого дієслівного префікса, то спостерігається: утворення відприкметникових 
дієслів, які, на відміну від фактитивних дієслів з префіксом be-, мають прозору семантичну мотивацію, наприклад: beteuern 
– versichern, verteuern = teuer machen; befremden = in Erstaunen setzen, verfremden = fremd werden; begleichen = bezahlen, 
vergleichen = sich einigen, gleich werden; bewachen = behüten, erwachen = wach werden, bestärken = bestätigen, erstarken = 
stark werden, verstärken = stark machen. Крім того, утворюються відприкметникові дієслова, в яких реалізуються різні семи 
смислових структур дієслівних префіксів. Це явище спостерігається у дієсловах sich begrünen/ ergrünen, які відрізняються 
тим, що у дієслові sich begrünen сему орнативності реалізує префікс be-, а в дієслові ergrünen сему виникнення дії виконує 
смислова структура префікса er-: sich begrünen – etw mit Gras bedecken: die Landschaft, Garten begrünt sich; wie mit Gras und 
Kraut sich zuerst der Boden begrünt; ergrünen – grün werden: im Frühling ergrünen die Sträucher, Bäume. 

Отже, префікс be- виявляє семантичну валентність до якісних прикметників, значення котрих дає реалізувати у пре-
фіксальному дієслові сему інтенсифікації ознаки дії, повноти охоплення дією, орнативності. Для цих семантичних ознак за 
основу відбираються прикметники з нульовою флексією та суфіксом -ig. 
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Семантична валентність префікса ent- 
Для формування внутрішньої валентності префікса ent- відбираються три семантичні групи, які поєднані спільною 

смисловою структурою префікса. Багаточисленною групою відприкметникових похідних є дієслова із привативним значен-
ням: похідне дієслово має значення, протилежне до твірної основи: bange – entbangen, bitter – entbittern, dunkel – entdunkeln, 
edel – entedeln, fett – entfetten, finster – entfinstern, fröhlich – entfrählichen, kräftig – entkräftigen, menschlich – entmenschlichen, 
mutig – entmutigen, anonym – entanonymisieren, rund – entrunden. До наступної групи належать фактитивні дієслова, що 
означають перехід до певного стану: еntbleichen, entgrimmen, entgrünen. Фактитивні дієслова із префіксом ent- формують 
третю групу із значенням “набути певної ознаки” або “перехід до певного стану”, який позначає прикметникова основа: 
frei – entfreien, fremd – entfremden, kühn – entkühnen, rоt – entröten. 

Відприкметникові дієслова з префіксом ent- із привативним значенням формують семантичні опозиції щодо простих 
фактитивних прикметників або щодо відприкметникових похідних: entdeutschen – deutschen, verdeutschen, entdunkeln – 
dunkeln, be-, er-, verdunkeln, entedeln – veredeln, entfetten – fetten, verfetten, entfinstern – verfinstern, enthärten – härten, verhärten, 
entheitern – erheitern, entmüden – ermüden, entstummen – verstummen. Такі антонімія спостерігається у відприкметникових 
дериватах першої підгрупи. Таку ж синонімічну опозицію спостерігаємо у похідних дієсловах третьої підгрупи: entkräftigen 
– kräftigen, erkräftigen, entmütigen – ermütigen, entwürdigen – würdigen.

На основі проаналізованого бачимо, що привативна сема префікса ent- дає змогу утворити з ним фактитивні відпри-
кметникові похідні дієслова, основою для яких є прикметники з нульовою флексією і суфіксом -isier. 

Семантична валентність префікса er- 
Співставляючи семантичні зв’язки смислової структури префікса er- із смисловими структурами прикметників, ви-

явлено, що твірні основи для семантики похідних дієслів позначають: зовнішні та внутрішні ознаки і стан людини: grimm 
– ergrimmen, munter – ermuntern; wach – erwachen, ця група формує інхоативні дієслова; прикметники із значенням “кольору 
і відтінку” формують фактитивні похідні bleich – erbleichen, rot – erröten; префікс er- виявляє семантичну валентність на 
основи прикметників, які утворені від абстрактних іменників та суфікса -ig: Lust – lustig – erlustigen; Macht – mächtig – 
ermächtigen; Maß – mäßig – ermäßigen, Mut – mutig – ermutigen. Ці фактитивні дієслова виражають орнативність. 

Тож, префікс er- виявляє свою валентність до прикметників, які мають семантичні групи зовнішніх та внутрішніх ознак 
і стану людини, “кольору” із нульовою флексією і суфіксом -еrn та відіменникових прикметників із суфіксом -ig.

Семантична валентність префікса ver-
Префікс ver- виявляє валентні зв’язки із прикметниковими основами, які позначають: зовнішні та внутрішні ознаки і 

стан людини: alt – veralten, blöd – verblöden, jung – verjüngen; зовнішні ознаки предмета: breit – verbreitern, dick – verdicken, 
eng – verengen, kurz – verkürzern. Префікс ver- поєднується із прикметниками, які позначають “колір, певний відтінок”: blass 
– verblassen, dunkel – verdunkeln, grau – vergrauen, grün – vergrünen і позначають поступову дію. Прикметники семантичної 
групи “оцінювання” falsch, besser, schlecht, schlimm вносять у похідні дієслова сему інтенсифікації ознаки дії – verfälschen, 
verbessern, verschlechtern, verschlimmern. Префікс ver- виявляє семантичну валентність й до абстрактних Angst – ängstig – 
verängstigen; Geist – geistig – vergeistigen; Gunst – günstig – vergünstigen і конкретних відіменникових прикметників Bürger 
– bürgerlich – verbürgerlichen, Körper – körperlich – verkörperlichen, Mensch – menschlich – vermenschlichen. 

Для відприкметникових похідних дієслів із префіксом ver- твірними основами є прикметники із семами зовнішніх та 
внутрішніх ознак і стану людини, зовнішніх ознак предмета, кольору, певного відтінку, оцінювання з нульовою флексією а 
також відіменникові прикметники із суфіксами –ig, -lich. 

Семантична валентність префікса zer-
Значення розподілу та деформування закріпилося за префіксом zer-, і лише три базові прикметники klein, mürbe, weich 

формують похідні дієслова з цим префіксом і саме з такою семантикою: zerkleinern, zermürben, zerweichen.
Тож, основою для похідних з префіксом zer- є прикметники з нульовою морфемою, суфіксом -е і формою вищого сту-

пеня від klein. 
На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
Залежно від характеру впливу прикметникової основи на дієслівні префікси, їх (прикметникові основи) класифікують 

на 4 типи:
1. Основи з нульовою валентністю: brav, bunt, echt, eigen, ernst, fad, hager, heikel, lau.
2. Одновалентні основи: 
2.1. Кореневі основи: 
для префікса ver-: alt, arm, dick, dicht, dünn; 
для префікса er-: frech, keck, dreist, kühn, lahm, matt; 
для префікса be-: feucht, frei, nass, reich, trüb; 
для префікса ent-: bloß, fern, leer; 
для префікса zer-: mürbe.
2.2. Основи першого ступеня похідності: одновалентні основи для префікса ver-: hochdeutsch, vollkommen, bildlich, 

dinglich, einheitlich, sinnlich, gegenwärtig, geistig, sündig, einfach, langsam; 
для префікса er-: mäßig, möglich, tüchtig; 
для префікса be-: günstig, gütig, lustig, ruhig, nötig, tätig;
для префікса ent-: mündig, persönlich, stofflich, heilig, würdig. 
2.3. Основи другого ступеня похідності: 
одновалентні основи для префікса ver-: undeutlich, uneinig;
одновалентні основи для префікса be-: unruhig.
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3. Двовалентні основи, які стосуються двох префіксів: 
ver- / er-: blaß, bleich, bitter, grau, klar;
ver- / be-: eng, gleich, gut, irre, schön, teuer, wert;
er- / be- : schwer, taub;
ver- / ent- : dunkel, scharf, sicher, stumm, wirr.
4. Тривалентні основи, які стосуються трьох префіксів:
ver-, er-, ent-: hart;
ver-, er-, be-: grün, kund, stark, trocken, wach;
ver-, be-, ent-: fremd.
Виявляючи системні закономірності функціонування префіксально-дієслівних моделей із прикметниковою основою, 

виходимо з тієї точки зору, що ця модель являє собою одну із релевантних мікросистем, сукупність яких формує словотвор-
чу макросистему мови. Враховуючи те, що реалізація словотворчих потенцій моделі залежить від властивостей мовного 
матеріалу, проаналізовано генетичні та структурно-словотворчі властивості твірних прикметників, і на перспективу плану-
ється простежувати правила формування та функціонування новітніх префіксально-дієслівних моделей з прикметниковою 
основою. 
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД ОСОБЛИВОСТЯМИ СИСТЕМИ ПРИГОЛОСНИХ  
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ НАПРИКІНЦІ 18 СТ. НА ПРИКЛАДІ ПОЧАЇВСЬКОГО СТАРОДРУКУ 

“КНИЖИЦЯ ДЛЯ ГОСПОДАРСТВА” (1788)

У статті розглядаються проблеми дослідження становлення системи консонантизму української літературної мови на при-
кладі почаївського стародруку XVIII ст. «Книжиця для господарства». Значну увагу приділено способам відображення фонетич-
ного принципу українського правопису засобами тогочасної кириличної графіки. Про послідовність закріплення живої тогочасної 
української вимови на письмі свідчать написання в другій частині пам’ятки, поданій польською латинкою. Окремі діалектні 
явища, засвідчені в мові стародруку, підтримувані польською мовою, досі спостерігаємо в південно-західних говорах сучасної 
української мови. Переважна більшість фонетичних явищ у мові пам’ятки свідчить про цілком сформовану систему консонан-
тизму в українській мові наприкінці XVIII ст.

Ключові слова: діалектизми, кирилиця, консонантизм, латинка, український стародрук.
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OBSERVATION ON THE FEATURES OF THE CONSONANTISM SYSTEM  
IN THE UKRAINIAN LANGUAGE AT THE END OF 18 ST. AT THE EXAMPLE  

OF THE POCHAIV INCUNABULUM “KNYZHYTSYA DLYA HOSPODARSTVA” (1788)

The article deals with the problem of researching the formation of the consonants system of literary Ukrainian on the example of Po-
chaiv incunabulum of XVIII century “Knyzhytsya dlya hspodarstva”. Considerable attention is paid to the methods of reflection of phonetic 
principles of the Ukrainian spelling by means of Cyrillic alphabet graphics of that time. The sequence of fixing the Ukrainian pronunciation 
of that time in writing is testified in the second part of the incumabulum, given by Polish Latin alphabet. The separate dialectal phenomena 
witnessed in the language of the incunabulum researched are supported by Polish, those can be found in south-western dialects of modern 
Ukrainian until present. The majority of the phonetic phenomena in the language of the incunabulum testify that the system of consonants 
was fully formed in Ukrainian at the end of the XVIII century. The written ad printed sources of Ukrainian language of the XVIII century 
give a vast material for the research of Ukrainian phonetics reflected by the graphic system of that time. Despite some phonetical phenomena 
might be hidden from the research by the traditional orthography, the main part of the spelling used in “Knyzhytsya” allows to assume that 
the phonetical system of Ukrainian language was formed by the end of the XVIII century as it exists in modern standard Ukrainian. 

Key words: dialects, Cyrillic alphabet, consonants, Latin alphabet, Ukrainian incunabulum.

Почаївський стародрук “Книжиця для господарства” (“Kśążka lekarstw końskich”) [10; 11] є унікальною пам’яткою іс-
торії української мови XVIII ст., що дає цінний матеріал для дослідження фонетичної системи тогочасної української мови, 
адже пам’ятка писана живою розмовною мовою, з чого випливає актуальність нашого дослідження. Питанню вивчення 
історичної фонології присвячено праці таких мовознавців, як В. В. Німчук, Г. П .Півторак, В. А. Передрієнко, О. В. Царук. 
За спостереженнями В. А. Передрієнка, текстуальний підхід до дослідження староукраїнської рукописної спадщини другої 
половини XVІI – XVIII ст. забезпечує можливість не тільки простежити її структурно-типологічну неоднорідність, рекон-
струювати живе українське народне мовлення зазначеної доби тощо, а й уявити мовний світ українця [ с.73].

Завдання нашої розвідки вбачаємо у з’ясуванні закономірностей формування системи консонантизму в українській 
мові наприкінці XVIII ст. на матеріалі почаївського стародруку «Книжиця для господарства» 1788 р. Для дослідженні 
фонетичних особливостей велике значення має той факт, що пам’ятка складається з двох частин, перша з яких написана 
кирилицею [10, с. 9 – 97], (тут і далі див. 10), а друга [10, с. 97 – 110] – польською латинкою. Оскільки орфографія пам’яток 
не завжди точно відбиває реальну вимову, то для з’ясування вимови окремих слів ми вдаємося до зіставлення відповідних 
написань в обох частинах [8, с. 70]. У цій статті розглянемо окремі риси системи приголосних стародруку. З технічних при-
чин окремі літери передаємо засобами сучасної графіки.

1. Приголосні [ж], [дж], [ч] із колишніх сполук *dj, *tj, *kt. Зміна колишніх сполук *dj, *tj, *kt у досліджуваній 
пам’ятці є неоднорідною. Переважають приклади, властиві сучасній українській мові: а) *tj, *kt→[ч]: хочь (с. 17), хочетъ 
(с. 53, 55), хоче (с. 63, 89, 107), pomocz (c. 109, 110), нa нѣчъ (с. 31) та ін., усього 18 прикладів; б) *dj→[ж], [дж]: допосaженѧ 
(с. 93), моложaвїи (с. 89), сaджaне (с. 79), дрожджaми (с. 15), do posażenia (c. 99), посaженій (с. 94), posażeny (с. 99). Трапля-
ються написання за старокнижною писемною традицією: *kt, *tj→ѱ: нa ноѱъ (с. 33), если хоѱешъ (с. 51); *dj→жd: струж-
денному (с. 43). На окремих написаннях, очевидно, позначився вплив польської мови. Це слова з ц замість очікуваного ч: 
хоцъ бы (с. 29, 94), моцно (с. 22) та ін., усього 10 випадків. Подібні полонізми траплялися й у молдавсько-буковинських 
грамотах XIV – XV ст. [2, 192]. 

2. Епентетичний [л’]. У досліджуваній пам’ятці знаходимо 53 приклади вживання епентетичного [л’] після губних 
приголосних (як і в сучасній українській літературній мові), напр.: випрaвлѧетъ (с. 78), землі (с. 58, 80), зостaвлѧючи 
(с. 83), коноплѧное (с. 28), роблѧтсѧ (с. 13) та ін. Однак, трапляються й написання без л: сѧ робѧтъ (с. 35), любѧтъ (с. 53, 
60), робѧтъ (с. 27), очевидно, підтримувані польською мовою (пол. lubią, robią).

Литвиненко О. О. Спостереження над особливостями системи приголосних в укра-
їнській мові наприкінці 18 ст. На прикладі почаївського стародруку “Книжиця для 
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3. Приголосні [з’], [ц’], [с’] на місці колишніх [г], [к], [х]. М’які свистячі, які виникли у праслов’янській мові в резуль-
таті другої палаталізації задньоязикових і є характерною рисою фонетичної системи української літературної мови, зна-
ходимо в “Книжиці” 21 раз, напр.: бокъ (с. 46, 96) – нa боцѣ (с. 78), брaгу (с. 94) – въ брaзѣ (с. 64, 94), верхъ (с. 29, 90) – по 
версѣ (с. 33, 34, 37, 91) та ін. Слід зауважити, що ця риса відбита послідовно.

4. Приголосні [ґ] та [г]. При з’ясуванні вживання цих приголосних доцільно звернутися до латинських написань, де 
фрикативний [г] позначається літерою h: w stohach (с. 103), ohoń (с. 102), hałuziach (с. 102) та ін., а проривний [ґ] – літерою 
g: grunt (с. 99), garnec (с. 110) тощо. Послідовно проривний [ґ] виступає в пам’ятці в таких словах: з’ ґвaлтомъ (с. 21, 55), 
ґрунтъ (с. 93), ґулѣ (с. 57), пѣґулку (с. 66, 67) та ін., усього 23 приклади. В окремих словах спостерігаємо ґ і г: ґришпaну 
(с. 97) – гришпaну (с. 43), лѧґру (с. 97) – лѧгеръ (с. 64) через неунормованість правопису “Книжиці”.

5. Лабіовеляризований [л]. Зміна [л] на [ў] нескладовий – одна з характерних для української мови фонетичних рис. 
Староукраїнські пам’ятки засвідчують зміну [л] на [ў] з XV ст. [5, с. 82 – 83]. У досліджуваній пам’ятці явище переходу 
[л]→[ў] (граф. в) представлене досить широко, напр.: вовни (с. 77), довго (с. 17, 21, 55), Ѡтовчи (с. 46, 81), жовтой (с. 18) та 
ін., усього 30 випадків. Поряд із тим, знаходимо 12 написань за традицією: волкъ (с. 69), волни (с. 74), долгую (с. 12) та ін. 
Однак той факт, що в більшості випадків (71%) на письмі відображено зміну [л] на [ў], дозволяє стверджувати, що у XVIII 
ст. ці слова вимовлялися так само, як і в сучасній українській літературній мові.

6. Депалаталізовані губні приголосні. Наслідки депалаталізації губних, після яких занепав [ь] у слабкій позиції, широ-
ко засвідчують староукраїнські пам’ятки [5, с. 80 – 81]. У “Книжиці” цей процес відбито досить послідовно в 76 написаннях 
ъ (єр) після в, м, п, б, напр.: з’ бодѧкѣвъ (с. 53), виномъ (с. 11, 19, 24, 53, 80), отрубъ (с. 47, 80), посипъ (с. 94), та ін. На-
писання ь (єрик) після губних у словах кровь (с. 16 та ін., усього 23 рази) та любь (с. 16), очевидно, не відповідають живій 
вимові, а зберігаються за традицією. Щодо традиційних написань типу пѧть (с. 96), мѧсо (с. 23), то вони, очевидно, виникли 
через недосконалість графіки – невміння позначати на письмі тверду роздільну вимову.

7. Депалаталізовані приголосні перед [е], які становлять одну з важливих фонетичних особливостей української 
мови, у досліджуваній пам’ятці засвідчені послідовно, напр.: въ вечеръ (с. 89), въ передъ (с. 89), въ середину (с. 91) та ін. 
Цю особливість нашої пам’ятки яскраво підтверджують написання, подані латинкою: w seredynu (с. 108), czerez (с. 103), 
rowneseńko (с. 107) тощо. Справа в тому, що на позначення м’якої вимови приголосних перед голосними [а], [о], [у] в ла-
тинській частині послідовно вживається літера і: pniak (c. 108), obtiaty (c. 107), dnia (c. 107), tretiu (c. 109), pryimetsia (c. 108) 
та ін. Для позначення ж м’якого [л’] писарі вживають літеру l: dla (c. 99), litom (c. 98), z sollu (c. 105). Оскільки в латинських 
написаннях «і» після приголосних перед «е» відсутня, причому перед «е» вживається лише літера «ł» (а не «l»), напр.: 
wyłeżatsia (с. 99), zełena (с. 99), łehka (с. 101), złehka (с. 103), можна стверджувати, що “Книжиця” послідовно засвідчує 
явище депалаталізації приголосних перед [е], властиве сучасній українській літературній мові. 

8. Депалаталізовані шиплячі. У староукраїнських пам’ятках ствердіння шиплячих підтверджується написанням піс-
ля них ъ, ы ще з XIV ст. [5, 101]. Природно, що в досліджуваній пам’ятці знаходимо аналогічні написання: жылы (с. 68), 
жылaми (с. 68), грушы (с. 89), шыи (с. 18), нa шыю (с. 18), по шыи (с. 14). Частіше трапляються написання з ъ: aжъ (с. 12, 
17), вздовжъ (с. 14), ночъ (с. 12, 85), у тому числі й у дієслівних формах: говоришъ (с. 73), мaєшъ (с. 36), постережешъ 
(с. 19), зберешъ (с. 36) зaрѣжъ (с. 90), ѹсмaжъ (с. 29, 43) та ін, усього 62 приклади.

9. Приголосні, що виникли в результаті асиміляції. У досліджуваній пам’ятці засвідчено 9.1) асиміляцію щодо місця 
і способу артикуляції приголосних та 9.2) щодо голосу.

9.1 Асиміляція [j] з попереднім м’яким приголосним відбита у “Книжиці” у 36 прикладах подвоєння лише звука 
[л’], напр.: зѣллѧ (с. 13, 27, 29), сѣллю (с. 23, 24), ѹголлѧ (с. 52) та ін. Слід зауважити, що таке подвоєння внаслідок подо-
вження [л’] є досить послідовним, оскільки знаходимо лише 3 написання, в яких подвоєння [л’] відсутнє: сѣлю (с. 150), зо 
всѣхъ голѧкъ (с. 89), zila (с. 103). Цікаво, що інші приголосні подовження не зазнали, що є характерною рисою подільських 
говорів [4, 125]. Таких написань у “Книжиці” знаходимо 43, напр.: волосѧмъ (с. 28), корѣнѧ (с. 41, 42), збоже (с. 76), гaлузѧ 
(с. 91) та ін. У пам’ятці лише 4 рази знаходимо традиційні написання, у яких процес асиміляції [j] з попереднім м’яким при-
голосним не відбито: dлѧ згубленїѧ (с. 51), зaтрaтовaнїе (с. 32), зaпaленїе (с. 30), зaпaлѣнїе (с. 75). 

9.2 Глухі приголосні, що з’явилися внаслідок регресивноі асиміляції. Префікс з-, що утворився на українському 
ґрунті з колишніх из і сън, перед глухими [к], [п], [т], [х] втратив дзвінкість: скaженїй (с. 72), сплечитсѧ (с. 19), стерегтисѧ 
(с. 74), сходилa (с. 33) та ін., усього 49 прикладів. Аналогічно у префіксі роз- (колишній рaз-) [з] зазнає оглушення: роскидaти 
(с. 77, 78), роспaли (с. 12), росходилъ (с. 78) та ін., усього 28 прикладів. При фіксації і цієї риси знаходимо написання з 
префіксами з-, роз- перед наступними глухими, однак таких випадків лише 7, напр.: сѧ зпотитъ (с. 45), розпукнетсѧ (с. 30). 

9.3 Дзвінкі приголосні, що з’явилися внаслідок регресивноі асиміляції. У досліджуваній пам’ятці приголосний [з], 
що з’явився на місці [с], зафіксований у 18 написаннях, напр.: зде (с. 11), здоровъ (с. 24), оздоровѣе (с. 47) та ін. 

10. Приголосні, що виникли в результаті дисиміляції. Дисиміляція приголосних у пам’ятках української мови най-
частіше відображена в групі приголосних [чт] у займеннику ч(ь)то [8, 105]. У досліджуваній пам’ятці явище дисиміляції 
також засвідчене в цій групі приголосних: досить послідовно вживається займенник ѱо (с. 17 та ін, усього 24 рази) та спо-
лучник ѱо (с. 25 та ін., усього 7 разів). Літера ѱ (шта) позначає сполучення [шч], пор. написання латинкою szczo (c. 110 
та ін.). У традиційній формі цей займенник ужито лише 1 раз: что можнa пробовaти (с. 19). Регресивна дисиміляція спо-
стерігається в “Книжиці” в таких випадках: [кр]→[хр]: нaвхрест’ (с. 36), нaвъхрестъ (c. 24); [зн]→[жн]: рѣжнимъ (с. 38), 
рожного (с. 89), рожнїе (с. 59, 67). Щодо займенника къто, то у “Книжиці” він засвідчений лише в давній формі: кто (с. 10 
та ін., усього 7 разів), kto (c. 107, 4 рази).

11. Спрощення в групах приголосних у досліджуваній пам’ятці, як і в сучасній українській літературній мові, від-
бувається в таких сполуках: [стн]→[сн]: влaсною (с. 49), въ влaсной (с. 87); [стл]→[сл]: мaслa (с. 44), з’ мaсломъ (с. 42); 
[стц’]→[сц’]: з’ мѣсцѧ (с. 90, 96), нa мѣсцѣ (с. 76); [скн]→[сн]: зaтисни (с. 19), притисни (с. 93) та ін., усього 21 позиція. 
Проте майже в такій самій кількості прикладів (28) зберігаються традиційні написання: мѣстце (с. 37), змѧгкнетъ (с. 30, 
47), нa солнцѣ (с. 91), три тижднѣ (с. 32), що свідчить про неусталеність тогочасного правопису. 
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12. Протетичні приголосні [в], [г]. В українській мові явище протези спостерігається вже у писаних пам’ятках XIII – 
XIV ст. [6, 67]. У “Книжиці” засвідчено 13 написань слів із протетичним [в], що співвідносяться із сучасною українською 
літературною нормою: вѣсѣмъ (с. 13), вѹжъ (с. 79, 80) Ѡт вѹжa (с. 61), вѹжaмъ (с. 79), вѹсaчъ (с. 36). Л. А. Булахов-
ський називав такі випадки протетичного [в] перед наголошеним [у] та перед [і] (←[о]) в новозакритих складах спеціально 
українським явищем [1, 61]. 

Однак у переважній більшості випадків очікувані протетичні [в], [г] у пам’ятці відсутні: ѹжъ (с. 60), овсa (с. 19), з’ 
овсомъ (с. 41), овцa (с. 66), огнь (с. 34), орѣхъ (с. 39), ѹголлz (с. 52), ѹхa (с. 24) та ін., усього 75 прикладів. За спостережен-
нями Я. В. Закревської, явище втрати протетичних і навіть етимологічних [в], [г] є досить поширеним на території західно-
поліських говорів [6, 69]. Отже, цілком можливо, що написання типу овцa, ѹжъ у “Книжиці” відбивають живу вимову цих 
слів у XVIII ст. на території, з якої походять пам’ятка та її автор.

13. Приголосні [р] та [ц]. У досліджуваній пам’ятці в переважній більшості випадків (48 разів, що становить 64 % усіх 
написань із ц) трапляються написання букв ь, ѧ, ю після ц, що свідчать про м’яку вимову [ц’], напр.: сaмиць (с. 95), овцѧ 
(с. 68), концѧми (с. 89), нa норицю (с. 27), трaсцю (с. 85). Однак знаходимо 27 прикладів з твердим [ц], в тому числі й у 
тих самих словах, напр.: овцу (с. 68), межи овцaми (с. 64), перцу (с. 97), нa пaлецъ (с. 17) та ін. Імовірно, такі написання 
з’явилися під впливом польської мови, у якій [ц] твердий.

Ще однією характерною рисою подільських говорів є те, що звук [р] вимовляється, як правило, твердо відповідно до 
м’якого [р’] у літературній мові [4, 125]. У “Книжиці” тверда вимова [р] передається послідовним написанням літер a, о, у, 
ъ, ы, а не ѧ, ю, ь після букви р, напр.: гaрaчїй (с. 38), дві веровки (с. 18), въ ноздру (с. 13), ноздры (с. 12) та ін. Це дає під-
ставу стверджувати, що в досліджуваній пам’ятці зафіксоване на письмі послідовне ствердіння [р], характерне для півден-
но-західної діалектної групи. І в сучасних говорах цієї групи непалатальна фонема /р/ не має протиставлення за твердістю 
– м’якістю [3, 62].

Досліджений матеріал дозволяє зробити такі висновки.
Почаївський стародрук 1788 р. “Книжиця для господарства” засвідчує такі властиві українській літературній мові риси: 

звуки [ж], [дж], [ч] на місці колишніх *dj, *tj, *kt; епентетичний [л’] після губних приголосних; чергування звуків [г], [х], 
[к] та [з’], [с’], [ц’] внаслідок другої палаталізації задньоязикових; графічне розрізнення [г] фрикативного та [ґ] проривно-
го; депалаталізацію приголосних перед [е] та депалаталізацію шиплячих; наявність асиміляції, дисиміляції та спрощення 
в групах приголосних. У “Книжиці” відображені й такі фонетичні риси, які притаманні подільсько-волинським говорам 
української мови: твердість приголосного [р] у всіх позиціях, переважна відсутність подвоєння приголосних у результаті 
асиміляції з [j]. У пам’ятці знаходимо також явища, властиві польській мові: приголосний [ц] на місці колишніх *tj, *gti; 
вживання твердого [ц]. Результати дослідження можуть бути використані в курсі історичної фонетики української мови.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

У статті висвітлено роль використання сучасних технологій в процесі навчання майбутніх філологів. Розглянуто різні під-
ходи та методи, що можуть допомогти студентам, які вивчають іноземну мову, поліпшити свої навички навчання за допомо-
гою новітніх технологій. Серед цих методів є застосування інтернет-сайтів з вивчення іноземної мови, комп’ютерні програми 
вивчення мови, програмне забезпечення для презентацій, електронні словники, програми для спілкування в чаті та електронної 
пошти, прослуховування CD-програвачів та навчання з використання відеороликів.
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MODERN TECHNOLOGY APPLICATION IN TEACHING PHILOLOGISTS

We live in the digital age where all the students are surrounded by different modern gadgets. Their life is full of telephones, computers, 
social media, messages etc. The long-term practice of teaching a foreign language proves that teaching with traditional technologies does 
not allow developing key, basic competencies in a particular academic discipline, so a drastic reorganization of the educational process is 
needed. Modern and advanced lecturers don’t stay on the same place. They visit other universities for the exchange of their knowledge and 
experience, go to different advanced training cources, study new teaching programmes and methods in order to make their classes interest-
ing, interactive and multifarious.

This article aims to highlight the role of using modern technology in teaching philologists. It discusses different approaches and tech-
niques which can assist foreign language students to improve their learning skills by using new programmes, tools and methods. Among 
these techniques are online foreign language learning websites, computer assisted language learning programmes, presentation software, 
electronic dictionaries, chatting and e-mail messaging programmes, listening CD-players, and learning videos.

This article therefore is an overview presentation of how modern technologies can be in the role of assistants to both lecturers and 
students.

Key words: modern technologies, approaches and techniques, computer programmes, electronic resources, knowledge, data.

Постановка наукової проблеми та її значення. У світі, в якому ми з вами живемо, освіта відіграє важливу і провідну 
роль, а також є опорою життєдіяльності людини, її «майбутнім». Для сучасного суспільства впровадження інноваційних 
технологій у навчальний процес майбутніх філологів має як теоретичне, так і практичне значення. В умовах глобалізації 
воно стосується перспектив, які пов’язані з так званими «високими технологіями». 

Мета і завдання статті, використовуючи сучасні технології у вивченні іноземної мови, показати, як сучасні гаджети 
можуть бути ефективно використані для підвищення якості навчання студентів-філологів, формування та розвитку їх кому-
нікативної культури, навчання оволодіння іноземною мовою.

Виклад основного матеріалу й обгрунтування отриманих результатів дослідження. У цей «цифровий вік» студенти 
з усіх боків оточені різноманітними новітніми технологіями. Від соціальних медіа до текстових повідомлень, їх особисте 
життя обертається навколо своїх телефонів і комп’ютерів. Крім того, робота у вищих навчальних закладах стає все більш 
«цифровою», оскільки університети намагаються зменшити обсяг паперових носіїв та збільшити свою увагу на впрова-
дження технологій для підвищення академічного досвіду. Хоча, технології ніколи не повинні замінювати офіційне навчан-
ня, проте вони можуть бути цінним інструментом для досягнення студентами успіху у вивченні іноземних мов. 

Поняття «навички навчання» стосується управління та організації часу, матеріалів та інформації. Тематика варіюється 
від управління часом та організації до використання конкретних стратегій для розуміння матеріалу. Інструкція з вивчення 
навичок може включати фізичну організацію матеріалів, а також організацію інформації за допомогою шаблонів записів. 
Крім того, локалізація основної ідеї, диференціація деталей та пошук мети – це саме ті навички навчання, які необхідні 
майбутнім філологам для розуміння матеріалу під час пари. Поряд з грамотністю, навички навчання є найважливішим ком-
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понентом академічного знання. Студенти повинні адаптувати стратегії відповідно до своїх потреб у навчанні таким чином, 
щоб вони могли розуміти, організовувати та готувати матеріали, а також правильно управляти своїм часом.

Використання новітніх технологій у процесі мовної підготовки – це не тільки нові технічні засоби, а й нові форми та 
методи навчання, нові підходи. 

Швидке зростання інформаційно-комунікаційних технологій, яким володіють технологічно розвинені країни світу, до-
помагають подолати деякі бар’єри у викладанні та навчанні. Застосування сучасних технологій у сфері представлення 
знань може дозволити викладачам та студентам переглядати, аналізувати, критикувати та перефразовувати питання, що 
мають логічний та контекстуальний характер. Сьогодні, такі нові технології, як, наприклад, комп’ютерні програми доведе-
ні до удосконалення з новим програмним забезпеченням і мережею, значно полегшують освітянам завойовувати світовий 
простір і економити час. Тепер ми можемо проводити навчальний процес практично в будь-якому місці на Землі, в будь-
який час, з метою досягнення бажаних результатів.

Важко перерахувати та схарактеризувати всі інноваційні технології, які вже існують та використовуються у світовій 
практиці у навчальному процесі, тому ми зупинимось на найбільш поширених, ефективних та доступних серед викладачів 
та студентів.

Сьогодні не можливо уявити навчальний процес без застосування комп’ютера та комп’ютерної техніки. Викладачі ви-
користовують ці засоби для швидкого введення інформації при створенні простих навчальних програм у вигляді вправ, що 
застосовують для перевірки знань студентів. Технічна перевага викладання іноземної мови за допомогою мультимедійних 
технологій полягає в тому, що звукові карти дозволяють користувачам записувати їхню мову, а потім порівнювати її з ви-
мовою носіїв мови [1, p. 134]. Графічні можливості комп’ютерів можуть представляти будь-який вид діяльності у вигляді 
малюнків або анімації. Це особливо важливо при вивченні нової лексики, оскільки зображення на моніторі дозволяють 
студентам-філологам безпосередньо пов’язувати фрази з діями, а не з фразами рідною мовою. Крім того, засоби масової 
інформації є відмінним засобом інтерактивного спілкування між різними мовними групами, що особливо очевидно в за-
стосуванні комп’ютерних мереж. Це може бути локальна мережа, що з’єднує кілька комп’ютерів в одному навчальному 
закладі, оскільки Інтернет – глобальна мережа мільйонів користувачів [2, p. 181].

Науковцями доведено, що за допомогою відео та аудіо матеріалів людина запам’ятовує до 80% інформації.
Мультимедійні технології мають ряд переваг перед інформаційними. Студенти не можуть підтримувати та покращува-

ти свої мовні навички лише за допомогою підручників, вони потребують постійного вдосконалення – використання автен-
тичних джерел. Важливим фактором при вивченні іноземної мови є прослуховування текстів, фраз та діалогів саме носіїв 
мови, що дасть кращу можливість запам’ятовування нових виразів, граматичних конструкцій тощо.

На наступному місці є використання, як викладачами так і студентами різноманітних навчальних сайтів: Quizlet, 
FluentU, Socrative та інших. 

Quizlet – це потужна та гнучка онлайн-платформа для навчання, заснована на використанні інструменту запам’ятовування: 
флеш-карти. “Набори” цифрових карт можуть бути використані для збагачення словникового запасу студентів, а також до-
бре працюють для вивчення граматичних тем, таких як рід або дієвідміна дієслова тощо. Викладачі можуть створювати 
та організовувати такі “набори” цифрових карт із завданнями для своїх занять, а також стежити за їх виконанням та про-
гресом на певному етапі. Студенти, у свою чергу, мають доступ до величезного архіву “наборів” цих карт і можуть легко 
шукати різні теми, або переглядати необхідну лексику до неї. Виконання таких вправ є цікавим та захоплюючим, з великою 
кількістю можливостей для роботи в парах. Загалом, це чудовий інструмент для домашнього завдання і для роботи на парі.

FluentU – це ще один із навчальних сайтів, що використовується викладачами-філологами під час пар та у поза аудитор-
ний час для вивчення студентами нового вокабуляру у веселій, дружній, повністю доступній для них формі. Цей освітній 
сайт дозволяє вивчати мову за допомогою автентичних матеріалів, таких як новини, музичні кліпи та трейлери до фільмів, 
рекламні ролики, політичні переговори, мультфільми. Перевага цього сайту в тому, що весь матеріал є актуальним, змістов-
ним і цікавим для сучасних студентів, які хочуть вивчити іноземну мову. 

З появою передових технологій та Інтернету, використання комп’ютерів у навчанні мови забезпечує автентичне серед-
овище для спілкування студентів з носіями мови в не витратний спосіб.

З FluentU студенти вивчають мову, долають розмовний бар’єр. Вони мають можливість почути нові слова у контексті, 
а не у вигляді “вирваних фрагментів”. Кожен філолог гарантовано знайде своє відео, яке йому до вподоби дивитися, а ви-
кладач гарантовано підбере таке, що підходить по тематиці до теми заняття.

FluentU має виділені інтерактивні заголовки, які дозволяють натискати будь-яке слово, щоб побачити зображення, ви-
значення, аудіо та корисні приклади. Тепер почути носіїв мови легко і доступно для будь-якого студента, на будь-якому 
рівні кваліфікації, завдяки інтерактивним транскриптам.

Наступним інструментом при вивченні іноземних мов є застосування Collaborative Tools, або “засобів взаємодії”. 
Вивчення мови є повноцінним тільки тоді, коли майбутній філолог окрім спілкування вміє ще й використовувати мову 

на письмі. Ось деякі інструменти, які допоможуть студентам працювати в парах: Google документи, Facebook, блоги та ін.
Якщо в аудиторії немає можливості працювати з інтерактивними дошками, то використання документів Google може 

бути корисним інструментом для спільної роботи. Викладач може завантажувати свій Google диск із великою кількістю за-
вдань в аудиторії. Натисканням миші будь-який студент має можливість вносити відповіді при виконанні вправ. Такий вид 
діяльності на парі ідеально підходить для того, щоб виконувати завдання парами.

Серед менш поширених технологій у нас в країні є використання таких додатків до планшетів та смартфонів: DuoLingo, 
Memrise, Lore, Study Blue та багато інших. 

“Lore” в перекладі на українську “традиційні практичні знання”. Цей новий стартап використовує платформу типу 
Facebook, яка працює як освітня. Ця соціальна мережа дозволяє викладачам і студентам спілкуватися, висловлюючи свої 
думки з приводу різних питань, стежити за роботою один одного, обговорювати аудиторні заняття і лекції в мережі.

Додатково до соціального аспекту, вона дозволяє завантажувати документи, обмінюватися розкладами та містить таку 
опцію, як “залікова книга”. Це краще ніж Facebook. Оскільки соціальні мережі не завжди є найкращим місцем для розви-
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тку академічних мереж. Студенти можуть прослідковувати завантаження своїми викладачами нових вправ, текстів, відео 
та аудіо завдань і взаємодіяти з ними.

Нині молодь все більше використовує свої смартфони як основне джерело для навчальних матеріалів. Програма “Study 
Blue” дозволяє студентам організовувати свої курсові роботи, зберігати нотатки на карту пам’яті та ділитися своїми мате-
ріалами з іншими студентами.

Головною перевагою “Study Blue” є мобільність. Незалежно від того, стоїть студент в черзі за кавою, їде в поїзді або 
чекає зубного лікаря, він може легко отримати доступ до занять в аудиторії та підготуватися до іспиту. Соціальний аспект 
допомагає студентам знаходити інших людей, які вивчають подібні предмети, використовувати при цьому їхні нотатки та 
навчальні посібники.

“Flipped Classroom” в перекладі на українську “змішаний онлайн та офлайн режим” ще один з інноваційних методів, 
який широко застосовується у європейських вищих навчальних закладах при вивченні іноземних мов. Ця модель навчання 
використовує технології, щоб змінити спосіб навчання викладачів-лекторів. Замість того, щоб витрачати час на читання 
лекції, лекційний матеріал надається студентам у відеоформаті, щоб вони могли переглядати його вдома.

В такий спосіб аудиторний час приділяється на допомогу кожному студенту індивідуально, обговорення та взаємодію 
на основі лекційного домашнього завдання. З майже кожним студентом, який приносить мобільний пристрій або ноутбук, 
ця модель представлення матеріалу може дати студентам і викладачам більше часу для роботи над труднощами, а не про-
стою лекцією. Ми часто бачимо, що дорогоцінний час в аудиторії витрачається тоді, коли викладач записує інформацію на 
дошці, а тоді повертається до студентів і починає пояснювати.

Сьогодні студенти часто публікують свої мультимедійні результати у блогах, що дає їм реальну аудиторію для спільної 
роботи, експертну оцінку з коментарями та заохоченнями до підвищення свого рівня знань. Віртуальні навчальні серед-
овища пропонують студентам можливості дистанційного навчання мови та покращення своїх мовних навичок, що для 
сучасних студентів є дуже зручно. Такі інструменти, як Padlet, Popplet, Linoit і Pinterest, дозволяють студентам легко співп-
рацювати зі своїми колегами-однодумцями в невеликих групах, обговорюючи навчання.

Багато сучасних університетів та факультетів по вивченню іноземних мов ведуть свої власні облікові записи у Twitter, 
щоб у такий спосіб підтримувати зв’язок з батьками, інформувати студентів про важливі події, про відзначення досягнень 
певних студентів і поширювати “твіти” про нові аспекти вивчення іноземної мови, нові слова, сталі вирази, граматичні 
конструкції тощо.

Сучасні технології є незамінними для індивідуального, самостійного навчання, де студенти можуть працювати в своєму 
власному темпі, чітко виконувати інтерактивні вправи в аудиторії або вдома і отримувати миттєвий результат. Отримання 
балів і можливість порівняти їх зі своїми одногрупниками мотивує і додає залучення елементів гри до їхнього навчання.

Як ми бачимо, існує необхідність у впровадженні новітніх технологій під час навчання іноземних мов не як у винагоро-
ді, чи заохоченні, а як у складовій частині навчального процесу. Завдяки такому підходу викладачі розвивають у майбут-
ніх філологів творчі здібності, здібності вільного спілкування, співпраці та критичного мислення. Завдяки інформаційним 
технологіям студенти легко використовують автентичні ресурси, які сприяють міжкультурному розумінню та взаємодії з 
віртуальними колегами в реальному контексті.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Живучи в сучасному світі, викладачі також змушені самоудоскона-
люватися, проходити різноманітні тренінги, вивчати нові програми та методики, їздити на стажування задля обміну досві-
дом, щоб не перетворювати використання цифрових засобів масової інформації на проблему і щоб заохочувати студентів 
до вивчення іноземних мов. 

Що стосується практичного застосування перерахованих вище технологій, то не потрібно застосовувати на практиці 
тільки одну з них. Краще інтегрувати декілька, об’єднавши при цьому їх найкращі аспекти. Застосування саме таких новіт-
ніх технологій у процесі мовної підготовки сприяє розкриттю суб’єктивного досвіду студента, формуванню особистісно-
осмислених шляхів навчання, вихованню моральних ідеалів, розвитку критичного мислення, адекватної оцінки та само-
стійності, самовдосконаленню кожного студента і можливість реалізувати себе як особистість.

Більше того, сучасні студенти знайомі зі способом збору корисної інформації та матеріалів, оскільки сьогодні більшість 
з них використовує такі пристрої, як смартфони, комп’ютери та планшети вдома. Студенти більше прагнуть вчитися, і вони 
можуть залишатися зосередженими довше під час занять, оскільки різноманітність доступних матеріалів заважає студентам 
відчувати монотонність і нудьгу. Крім того, їх сфера інтересів розширюється в результаті впливу на різні сфери та аспекти 
життя. Їх навчальний процес стає більш ефективним і самостійним. Переглядаючи Інтернет вдома, студенти розвивають 
власний темп вивчення мови й використовують додаткові навчальні платформи, які допомагають їм вдосконалювати свої 
знання мови.

Отже, використання засобів масової інформації разом із новітніми технологіями може бути відмінним інструментом 
для навчання іноземної мови. Використання таких пристроїв не відкидає традиційних методів і не заперечує їх ефектив-
ність, а підтримує і вдосконалює весь процес викладання і навчання, пропонуючи його альтернативні форми. Завдяки вико-
ристанню викладачем мультимедіа, заняття з вивчення іноземної мови стають більш динамічними та цікавими, що робить 
заняття більш ефективними та приємними. Однак реалізація таких вправ залежить від наявності електронних пристроїв в 
аудиторіях. На жаль, не всі вищі навчальні заклади нашої країни можуть похизуватися обладнаними мультимедіа аудито-
ріями і це певним чином заважає викладачам застосовувати різні новітні технології та програми у навчальному процесі.
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ГРАМАТИЧНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ  
СПРЯМУВАЛЬНОГО ВІДМІНКА В ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

Останніми роками у Україні зріс інтерес до вивчення іноземних мов, зокрема турецької. Турецька мова стає дедалі популяр-
нішою, адже українсько-турецькі відносини розвиваються та зміцнюються, збільшується співробітництво у сфері економіки, 
енергетики, науки та техніки. Все це потребує підготовки кваліфікованих спеціалістів, перекладачів, викладачів турецької мови. 

У статті розглянуто утворення, граматичне значення та особливості викладання спрямувального відмінка в турецькій мові у 
виші. Подано дефініції відмінка іменника українських та зарубіжних мовознавців, особливості та правила утворення, розглянуто 
як і основні, так і додаткові граматичні значення спрямувального відмінка, а також список основних дієслів, прислівників та при-
йменників з прикладами та їх вживання з цим відмінком у турецькій мові. Зокрема, у статті наведено систему вправ для кращого 
засвоєння спрямувального відмінка.

Ключові слова: відмінок, граматичне значення, спрямувальний відмінок, турецька мова.
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GRAMMATICAL FUNCTIONING AND FEATURES  
OF TEACHING OF THE DATIVE CASE IN THE TURKISH LANGUAGE

In recent years, interest in the study of foreign languages, particularly in Turkish, has increased. Turkish is becoming more and more 
popular, as Ukrainian-Turkish relations are developing and strengthening, and cooperation in the field of economics, energy, science and 
technology is increasing. All this requires the training of qualified specialists, translators, teachers of the Turkish language.

The article deals with the formation, grammatical significance and features of teaching the course of reference in the Turkish language 
in higher education. The definitions of the noun by Ukrainian and foreign linguists are given in the article as well as the rules of formation 
and the features of the dative case, the main and additional grammatical meanings of the reference case are considered, as well as the list 
of the main verbs, adverbs and prepositions with examples and their using in Turkish. The article contains rules and language formulas for 
better memorizing the exceptions of the use of the given case in nouns of foreign origin. Also, the rules of the formation of a long-term case 
in the personal pronouns of the Turkish language are considered. In addition, the article presents a system of exercises for better digestion 
of the reference process.

Key words: case, grammatical value, reference language, the Turkish language.

Останніми роками ми спостерігаємо зацікавлення іноземними мовами. Не останнє місце в цьому переліку займає і 
турецька мова. Це можна пояснити декількома причинами: між Україною та Туреччиною є тісні торгівельні, економічні, 
культурні, туристичні зв’язки. Викладання турецької мови українським студентам вимагає методичних розробок та удо-
сконалення способів пояснення лексичних, граматичних та синтаксичних особливостей турецької мови. 

З огляду на це зріс інтерес до вивчення турецької мови. 5 років тому у Львівському національному університеті імені 
І. Франка відкрилася спеціальність “Тюркологія”, що невдовзі забезпечить підготовку спеціалістів, перекладачів та спри-
ятиме розвитку сходознавчої науки у Львові та в Україні. Тому виникає потреба в укладанні підручників з теоретичної та 
практичної граматики турецької мови, практичних завдань, текстів для читання і.т. д.

Мета статті – визначити особливості функціонування спрямувального відмінка у системі функціональної граматики 
турецької мови, пояснити особливості його утворення та вживання для студентів-українців, а також запропонувати вправи 
для засвоєння цієї граматичної категорії.

Є чимало дефініцій відмінка як граматичної категорії іменника. У нашій статті ми розглянемо декілька визначень укра-
їнських, турецьких та зарубіжних вчених.

Так енциклопедія “Українська мова” подає таку дефініцію відмінка:
“Відмінок – це граматична категорія іменної частини мови, яка виражає їхні синтаксичні зв’язки і семантично-синтак-

сичні відношення до інших слів у реченні; одна з грем цієї категорії” [7, c.75]. 
Науковець Наталія Костусяк, розглядаючи морфологічні та семантичні відмінки сучасної української мови, дає таке ви-

значення: “відмінок іменника – визначальна самостійна міжрівнева категорія іменника, функційний вияв якої зумовлений 
морфолого-синтаксичною спеціалізацією слів із субстанційною (конкретно-предметною) семантикою, об’єднаних сукуп-
ністю однорідних взаємопротиставлених граматичних значень і специфічних парадигматичних ознак” [6, c. 46].

Розглянемо погляди на відмінок у працях зарубіжних мовознавців. Так турецький мовознавець Тахсін Банґуоглу дає 
таку дефініцію відмінку:іменники знаходяться у певних станах відповідно до зв’язків між словами. Ці стани визначаються 
деякими закінченнями, які додаються до них. Ці різні стани ми називаємо відмінками [8, s. 326]. 

Російський вчений Р. А. Будагов зазначає, що “відмінок – це не проста форма імені, а єдність форми і значення” [1,  
с. 248]. Академік В. В. Виноградова зазначає що “відмінок – це форма імені, яка виражає його відношення до інших слів у 
мові” [2, с. 167].
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С. Г. Дубовик зазначає, що “процес формування граматичних знань і вмінь студентів вищих навчальних закладів має 
ґрунтуватися на загальнотеоретичних засадах. Тому під час розробки методики вивчення категорії відмінка іменника на 
функціональній основі ми визначили насамперед ті важливі і необхідні поняття, що є основоположними. Центральним по-
няттям є граматична категорія відмінка іменника, яка розглядається у єдності таких характеристик, як значення, форми і 
функції” [4, с. 117].

Спрямувальний відмінок у турецькій мові називається Yönelme durumu (спрямувальний відмінок) або ismin yönelme hali 
(спрямувальний відмінок іменників), e-durumu (відмінок –e), відповідає на такі питання як: kime? (кому?до кого? на кого?), 
nereye? (куди?), neye? (до чого? на що?) та вказує на об’єкт, в напрямку якого відбувається та чи інша дія.

Спрямувальний (давальний) відмінок потрібно оформлювати за допомогою наголошених афіксів -y(a)/ -y(e) за такими 
правилами:

1.Якщо передостанній голосний звук слова a- ı – o – u, то додаємо афікс -a, а якщо e- i – ö -ü, то додаємо афікс –e. 
2. Якщо ж слово закінчується на голосний звук, то додаємо так звану протезну літеру –y, а потім, відповідно до закону 

сингармонії голосних, додаємо –a/e.
Наприклад: okul (школа) – okula (в школу), sınıf (клас) – sınıfa (в клас), ofis (офіс) – ofise (в офіс), otobüs (автобус) – 

otobüse (в автобус); araba (машина) – arabaya (в машину), kafe (кафе) – kafeye (в кафе).
Виняток становлять вказівні займенники: bu (цей) – buna (цьому), şu (той) – şuna (тому), ona (заст. оттому).
3. Якщо слово закінчується на глухий звук p, ç, t, k, то при додаванні афікса спрямувального відмінка –a/e, ці глухі звуки 

змінюються на дзвінкі:

p→b dolap → dolaba (шафа) (в, на шафу)

ç→c Ağaç → ağaсa (дерево) (на дерево)

t→d yurt →yurda (гуртожиток) (в гуртожиток)

k→ğ Uçak → uçağa (літак) → (в літак)

Щоб студентам було легше вивчити ці звуки пропонуємо запам’ятати слово: poçatok (початок). Проте такі зміни від-
буваються лише у власне турецьких словах, а у словах іншомовного походження такі зміни не відбуваються: pasaport (пас-
порт) – pasaporta (в паспорт), bot (черевик) – bota (в черевик, на черевик). 

Після власних назвах додаємо апостроф, а потім афікс -y(a)/ y(e): Lviv – Lviv’e (у Львів, до Львова), Odesa – Odesa’ya (в 
Одесу, до Одеси), Antalya – Antalya’ya (в Анталію, до Анталії), İstanbul – İstanbul’a (в Стамбул, до Стамбула) та ін.

В особових займенниках теж відбуваються зміни: займенник ben (я) та займенник (sen) втрачають голосний звук –е, 
натомість набувають звук –а

Ben (я) → bana – мені, до мене, на мене.
Sen (ти) → sana – тобі, до тебе, на тебе.
Під час додавання афікса-y(a)/ y(e) до деяких іменників в спрямувальному відмінку відбувається явище випадання го-

лосних. Якщо у слові є два склади і при цьому другий склад містить так званий вузький голосний звук (ı, i, u, ü), то під час 
приєднання спрямувального афікса -y(a)/ y(e), він випадає.

İsim (ім’я, назва) +e → isme (імені)
Karın (живіт)+ a → karna (на живіт)
Oğul +a →oğla (синові, до сина, на сина)
Şehir + e→ şehre (в місто, на місто)
Vakit+ e → vakte (часу) та інші.
Крім основного свого значення, давальний відмінок можна використовувати в інших значеннях:
1. В значенні “для”:
Anneme birkaç kitap aldım. Я купила для мами декілька книжок.
Bu masayı büroya aldım. Я купила цей стіл для офісу.
Murat bu çiçekleri kız arkadaşına alıyor. Мурат купує ці квіти для своєї дівчини.
Size bu iyiliği yaparım. Я зроблю цю добру справу для вас.
2. В значенні “на”, “до”, “перед”, “в”, “всередині”:
Araba kapıya geldi. Машина під’їхала до воріт.
Elindekileri masaya bırak. Залиш на столі те, що ти тримаєш в руках.
Şunları valize koyalım. Покладімо ось це до валізи.
3. В значенні “до якогось часу”, “через якийсь час”:
İş yarına biter. До завтра робота буде закінчена.
Sınav haftaya yapılacak. Іспит буде проведено наступного тижня.
Toplantı yarına ertelendi. Зустріч було перенесено на завтра.
4. В значенні “за скільки”.
Ayşe kitabi iki yüz liraya almış. Айше купила книжку за 200 лір.
Yener arabasını otuz bin liraya satacakmış. Кажуть, Єнер продасть машину за 30 тисяч лір.
5. Повідомляє стан. Показує яким чином відбувається дія.
Baş başa oturdular. Вони сиділи один на один.
Kol kola gezdiler. Вони гуляли під руку.
Тюрколог А. Н. Кононов зазначає, що спрямувальний відмінок також може вживатися для вираження конкретної мети:
Suya gitmek – іти по воду;
oduna gitmek – іти по дрова;
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sormaya geldim – я прийшла, щоб запитати [5, с.285].
Складнощі у вивченні спрямувального (давального) відмінка турецької мови полягають і у тому, що студентам потріб-

но вивчити та запам’ятати ряд дієслів, які керують цим відмінком.
1. Bakmak – дивитися на когось, щось, доглядати когось, бути відповідальним за якусь роботу.
O, çocuğuna çok iyi bakıyor. Вона добре дивиться за своєю дитиною.
Annem pencereden bize bakıyor. Мама з вікна дивиться на нас.
2. Başlamak – починати.
Ben işe başlıyorum. Я починаю роботу.
Biz maça başlıyoruz. Ми починаємо матч.
3. Binmek – cідати у транспорт, ліфт, кататися на чомусь.
Biz şimdi uçağa biniyoruz, görüşmek üzere. Ми зараз сідаємо в літак. До зустрічі.
Murat her gün aynı otobüse biniyor ve işe gidiyor. Мурат кожного дня сідає в той самий автобус та їде на роботу.
Oğlum her pazar ata biniyor. Мій син кожної неділі катається на конях.
4. Koymak – покласти, поставити що? куди?
Ben çiçekleri vazoya koydum. Я поставила квіти до вази.
Babam ekmeği masaya koydu. Тато поклав хліб на стіл.
5.Soru sormak – запитувати кого, ставити питання кому?
Öğretmen Ayla’ya soru soruyor. Викладач запитує Айлу.
Öğrenci öğretmene soru soruyor. Студент запитує викладача.
6.Vermek – давати, передавати що?кому?
Annem küçük çocuğa süt veriyor. Моя мама дає молоко маленькій дитині.
Ben sana kitap veriyorum. Я тобі даю книжку.
7.Oturmak – сідати куди?
Sofaya oturma, koltuğa otur. Не сідай на диван, сідай на крісло.
Çocuk yere oturdu. Дитина сіла на підлогу.
8.Inanmak – вірити кому? у що?
O, her zaman yalan söylüyor ben ona inanmıyorum. Він завжди обманює, я йому не вірю.
Murat Ayla’ya inanıyor. Мурат вірить Айлі.
9. Yazmak – писати що? куди?
Öğetmen tahtaya yazı yazıyor. Вчитель пише вправу на дошці.
Salih bu alıştırmayı defterine yazıyor. Cаліх пише цю вправу в зошит. 
10. Kızmak – злитися, сердитися на кого? на що?
Baba oğluna kızmış. Батько розсердився на сина.
Dün eve geç kaldım, annem bana çok kızdı. Я вчора пізно прийшла додому, мама на мене дуже розсердилася.
Тюрколог Кононов А. Н. зазначає, що давальний відмінок також необхідно вживати з такими дієсловами як:
Acımak– жаліти когось. Anne oğluna acıyor. Мама жаліє сина.
Malik olmak – володіти чимось. О aktör kuvvetli bir sese malik oluyor. Той актор має сильний голос.
Hak olmak – мати право, владарювати над чимось. Bunu söylememeye hakkın var. Ти маєш право цього не говорити.
Sahip olmak – володіти та інші. Bu aile çok güzel bir eve sahiptir. Ця сім’я володіє дуже красивим будинком [5, с. 283].
Щоб запам’ятати ці та інші дієслова, які керують спрямувальним відмінком, потрібно скласти 3-4 речення з кожним із 

цих дієслів, а також виконати певну кількість вправ для їх вивчення. Деякі із них ми пропонуємо вкінці нашої статті.
Також необхідно зазначати, що в турецькій мові є ряд слів, які завжди вимагають спрямувального (давального) відмінка 

від попереднього іменника. Серед них є такі слова:
Ait – той, який належить комусь, стосується когось, чогось.
Bu evlerin hepsi amcama ait. – Ці всі будинки належать моєму дядькові.
Dair – той, який стосується когось, чогось.
Ben bu olaya dair hiçbir şey bilmiyorum. Я нічого не знаю.
Doğru – прямо до, у напрямку до, близько (про час), біля (про час).
Bütün gün uyudum, akşama doğru uyandım. Я цілий день спав і прокинувся ближче до вечора.
Göre – відповідно до … 
Hava durumuna göre yarın yağmur yağacak. Відповідно до прогнозу завтра буде іти дощ.
Kadar – до якогось часу. 
Mustafa akşama kadar ders çalıştı. Мустафа робив уроки до вечора.
Karşılık – у відповідь на…, за (про ціну, кількість грошей).
O eski tabloya karşılık benim bilgisayarımı istiyor. Він хоче мій комп’ютер за цю стару картину.
Rağmen – незважаючи на.
Soğuğa rağmen içeri girmedi, kapıda bekledi. Незважаючи на холод, він не зайшов всередину, а чекав у дверях.
Окрім цих слів, за словами Кононова А.Н. є ще інші, як правило, слова арабського походження, які теж вимагають спря-

мувального (давального) відмінка від попереднього іменника чи займенника. Це такі слова, як:
Duçar – підданий чомусь, вражений чимось.
Mahsus – спеціальний, той, який спеціально стосується чогось.
Mecbur – зобов’язаний, змушений.
Muhtaç – той, який потребує чогось.
Muvafik – прийнятний, той, який підходить.
Nazaran – відповідно до, у порівнянні з, зважаючи на.
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Tevfikan – відповідно до.
У сучасній турецькій мові ці слова вживаються рідко, проте можемо побачити їх в офіційно-діловому стилі та художній 

літературі.
Щоб закріпити здобуті теоретичні знання, пропонуємо студентам декілька вправ, розроблених для вивчення цієї теми. 

Це вправи на переклад, поставити слова з дужок у правильну форму та ін.
Завдання 1. Перекладіть на турецьку мову.
1. Він працював до самого ранку.
2.На думку Мурата, ця машина дуже дорога.
3.Ґьокхан пливе до берега. 
4-Незважаючи на дощ, ми поїхали в гори.
5. Що ти хочеш за цю книжку?
6. Цей будинок належить Єнерові.
Завдання 2.Поставте слова з дужок у правильну форму.
1-Babam her sabah............................. gidiyor. (iş) → Babam her sabah işe gidiyor.
2-Dün Ahmet............................ geldi. (biz)
3-Çocuklar pencereden........................... bakıyor. (dışarı)
4-Kimse benim....................... girmesin. (oda) 
5-Kitapları......................... koy. (dolap)
6-Daha sonra...................... bindik. (taksi)
7-Ben bu konuyu......................anlattım. (siz) 
8-Bu konuda Ahmet......................... çok kızıyor. (sen) 
9-Yaşlı bir............................ sorduk. (adam) 
10-Ben senin kitabını...................... verdim. (o)
11-Ben senin hiçbir............................ inanmıyorum. (söz)
12-Bunu sakın.......................... söyleme. (Mustafa)
13-Bizim müdür de........................... izin vermedi. (ben) 
14-Ben haftasonları..................... yardım ediyorum. (baba)
15-Annem............................... çok bağırdı. (kardeş) 
Це завдання спрямоване на автоматизацію щойно вивченого матеріалу та його засвоєння. Такого типу вправи необхідно 

подавати на початковому етапі формування навичок. 
Завдання 3. Перекладіть з української мови на турецьку.
1. Пасажири виходять з автобуса і сідають в трамвай.
2. Я продовжую курси.
3. Вчитель продовжує урок.
4. Я виходжу з дому, йду на зупинку та сідаю в автобус.
5. Ти обманюєш. Я тобі не вірю.
6. Він мені зовсім не вірить.
7. Я кидаю сміття в смітник.
8. Що ти зараз робиш? Я обідаю, а потім іду в університет.
9. Після уроку я іду в бібліотеку.
10. Куди ви ідете? Я іду на базар, а потім іду в магазин.
В цій вправі студенту потрібно не лише поставити іменники у спрямувальний відмінок, а й перекласти та правильно 

застосувати дієслово, яке вимагає цього відмінка. Вправи на переклад важливі і для формування компетенції майбутніх 
тюркологів-перекладачів.
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ВІДОНІМНІ НЕОЛОГІЗМИ З ОСНОВАМИ OBAMA І TRUMP  
В ІНТИМІЗОВАНИХ ЗАГОЛОВКАХ

У статті досліджено функціонування відонімних неологізмів з основами Obama і Trump в інтимізованих заголовках, під якими 
розуміються заголовки, що виступають посередником між текстом, позатекстовою дійсністю та читачем, програмують ряд 
асоціацій адресата залежно від його культурного досвіду. У роботі узагальнюються наукові підходи до вивчення заголовків з 
відонімними неологізмами, встановлюються основні типи передрозуміння тексту (передрозуміння-запитання, «помилкове» пере-
дрозуміння). Встановлено 7 основних типів інтимізованих заголовків: 1) заголовки-заклики/лозунги (закликають читача до певних 
дій, одночасно виражаючи ставлення автора); 2) заголовки-запитання (стимулюють до прочитання статті з метою отримання 
відповіді); 3) заголовки-резюме (підсумовують інформацію і формують стовідсоткове передрозуміння тексту); 4) номінатив-
ні заголовки (лаконічно інформують про зміст за допомогою номінативних конструкцій, передбачають національно-культур-
ний досвід адресата); 5) номінативні заголовки з експлікацією (лаконічно інформують про зміст за допомогою номінативних 
конструкцій і пояснення); 6) заголовки-метафори (образно описують зміст за допомогою метафоричних виразів чи метафор);  
7) заголовки-алюзії (апелюють до екстралінгвістичних знань адресата).
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NEOLOGISMS WITH OBAMA AND TRUMP ROOT MORPHEMES IN INTIMIZED HEADLINES

The article investigates onym-based neologisms with Obama and Trump root morphemes in the intimized headlines being an interme-
diary between the text, the extra-textual reality and the reader, and programming a series of associations of the addressee via his cultural 
experience. The research summarizes the scientific approaches to the study of headlines with onym-based neologisms, establishes the main 
types of pre-understanding of the text (pre-understanding-question, «false» pre-understanding). The paper defines 7 main types of intimized 
headlines: 1) headlines-slogans/appeals (call the reader to certain actions, simultaneously expressing the author’s attitude); 2) head-
lines-questions (stimulate the addressee to read an article to find an answer); 3) headlines-summaries (sum up information and form one 
hundred percent pre-understanding of the text); 4) nominative headlines (give brief information about the content with the help of nominative 
constructions via the national and cultural experience of the addressee); 5) nominative headlines with explication (give brief information 
about the content with the help of nominative constructions and explanation); 6) headlines-metaphors (figuratively describe the meaning by 
means of metaphorical expressions or metaphors); 7) headlines-allusions (appeal to extra linguistic knowledge of the addressee).

Key words: intimized headline, onym-based neologism, pre-understanding-question, «false» pre-understanding, headlines-slogans/
appeals, headlines-questions, headlines-summaries, nominative headlines, nominative headlines with explication, headlines-metaphors, 
headlines-allusions.

Постановка проблеми. Огляд останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на той факт, що активізація інтересу до 
вивчення заголовка припадає на другу половину ХХ сторіччя (Н. А. Кожина [10], В. А. Кухаренко [11], Н. В. Слухай [15]), 
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функціонування заголовків з відонімними неологізмами ще не було об’єктом окремих лінгвістичних досліжень. Останні 
тенденції до вивчення газетних заголовків передбачають їх вивчення у таких аспектах: 1) перекладознавчий (І. М. Калинов-
ська) [8], семантико-стилістичний (Т І. Пердейчук) [13], прагматичний (О. В. Фадєєва) [17], функціональний (Г. О. Денис-
кіна) [7].

Завдання та матеріал дослідження. Метою цього дослідження є встановити основні типи заголовків з відонімними 
неологізмами, які є прийомами інтимізації газетних статей. Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань: 

• визначити поняття інтимізації та інтимізованого заголовку;
• класифікувати газетні заголовки з відонімними неологізмами;
• проаналізувати типи інтимізованих заголовків з відонімними неологізмами.
Матеріалом дослідження стали онлайн версії публіцистичних текстів сучасних англомовних ЗМІ США та Європи. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Заголовок є домінантою розповіді, визначає її побудову, акумулюючи у 

собі смисл, стилістику та поетику тексту. Він вважається, на думку І. В. Арнольд, своєрідним ключем до розуміння тексту, 
оскільки займає сильну позицію та належить до тих композиційних елементів, які привертають увагу читача при його зна-
йомстві з твором, впливають на сприйняття тексту та забезпечують його адекватне розуміння [1]. Підтримуючи та розви-
ваючи думки своїх попередників, І. Р. Гальперін додає, що назва твору – це його компресований, нерозкритий зміст, це не 
лише початок, а й переформулювання всього тексту [5, с. 133]. 

Протягом останніх десятиріч заголовок все більше привертає увагу дослідників з позиції теорії тексту з урахуванням 
адресантно-адресатних відношень, виступаючи важливим прийомом інтимізації [3, 4, 6, 12]. Таким чином, інтимізований 
заголовок – це заголовок, який виступає посередником між текстом та читачем / адресатом (його емоційно-оцінною сферою 
та фоновими знаннями), програмує ряд асоціацій читача, залежно від його культурного досвіду [3, с. 23; 11, с. 92]. До того 
ж, додає Н. О. Веселова, заголовок слугує зв’язком між читачем та позатекстовою дійсністю з одного боку, і між читачем та 
текстом – з іншого [4, с. 113–120]. 

Прочитавши заголовок, вважають Н. О. Веселова та І. Р. Гальперін, читач формує для себе передрозуміння тексту, спів-
відносячи свій особистий досвід з інформацією, що закладена в заголовку. Для того щоб сформулювалося передрзуміння, 
читач повинен мати культурний досвід, який складається з базового (загальнокультурного), спеціального (філологічні зна-
ння) та національно-культурного. Дослідники поділяють передрозуміння на два типи: передрозуміння-запитання та “по-
милкове” передрозуміння.

1. Передрозуміння-запитання. Не зрозумівши заголовок, читач повертається до нього після прочитання всього твору. 
Це збуджує увагу читача, допомагає йому сконцентруватися на пошуках відповіді, до того ж читач сприймає основний текст 
згідно запланованого автором плану. У результаті виникає певний діалог між підготовленим читачем та автором твору, пере-
оцінка власного бачення та розуміння інформації з урахуванням авторської думки та точки зору. Отже, заголовок виступає 
засобом інтимізації, допомагаючи автору справити вплив на читача [4, с. 145; 5, с. 63–64].

2. «Помилкове» передрозуміння також є запланованим авторським ефектом. У такому випадку заголовок побудований 
так, що проспекція або передрозуміння, яке виникає у читача, виявляється помилковим. З метою знайти причинно-наслід-
кові зв’язки заголовка та текста читач знову повертається до першого. Переважно помилкове передрозуміння пов’язане з 
приналежністю автора та читача до різних типів культур [4, с. 145; 5, с. 112–113].

Саме у цьому контексті стає актуальним дослідження заголовків з відонімними неологізмами, які виступають націо-
нально-культурними маркерами, що можуть з одного боку ускладнювати передрозуміння тексту, а з іншого – привертати 
інтерес адресата до повідомлення. Під поняттям відонімний неологізм у даній статті розуміємо неологізм, утворений від 
антропонімів за допомогою різних способів словотвору [2, с. 381–382].

Дослідження заголовків з відонімними неологізмами дало змогу встановити такі типи інтимізованих заголовків. 
1. Заголовки-заклики / заголовки-лозунги – заголовки, за допомогою яких автор виражає своє ставлення до описува-

них подій, впливаючи на читача та закликаючи його до певних дій. Наприклад, 
Ruin Thanksgiving with This «Trumpkin Pie Martini» (Trump + pumpkin)
Goodbye Obamaberry, Hello Obamadroid! (Obama + Blackberry, Obama + Android).
У заголовку American Democracy Is on a Break. Welcome to Trumpocracy! автор застосовує неологізм-телескоп Trumpocracy 

(Trump + Democracy), для того щоб відобразити своє негативне ставлення до політичних подій у країні та створити відпо-
відне негативне передрозуміння тексту адресатами.

2. Заголовки-запитання – заголовки, питальна форма яких стимулює адресатів до прочитання статті з метою отриман-
ня відповіді. У результаті читач формує власне бачення подій з урахуванням авторської інтенції. Наприклад: 

What Trumponomics Is All About? (Trump + economics)
Can You De-Trump a Trumpist Town? (pref. de + Trump, Trump + suf. ist)
How the Post-Obama Generation Is Reshaping Black Politics? (pref. post + Obama)
How Can the Trumpified Teddy, Trumpy Bear, Be Real? (Trump + suf. ified, Trump + suf. y)
Obamacare: Has Trump Managed to Kill Off Affordable Care Act? (Obama + care)
Chinese Obamaphilia? Today, No. Tomorrow, Perhaps (Obama + suf. philia).
3. Заголовки-резюме представлені реченнями, що резюмують інформацію, викладену адресантом у тексті. Як правило, 

такі заголовки характеризуються максимальною наявністю опорних елементів тексту ХТО, ЩО, ДЕ, КОЛИ [13, c. 227]. За-
головок-резюме дозволяє сформувати стовідсоткове передрозуміння тексту. Наприклад:

When Halloween Meets Presidential Election: A Trumpkin Is Born (Trump + pumpkin)
White House Confirms: Obamaberry Is a Go (Obama + Blackberry)
A Trumpless Davos Tries to Counter Populism (Trump + suf. less)
Trumponomics Gets Japanese Reality Check (Trump + economics)
Obamifications Denied Word of the Year (Obama + suf. fication)
Obamagration Offers Hope to Would-be Americans (Obama + immigration)
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English Language Is Barack Obamafied (Obama + suf. fied)
4. Номінативні заголовки – заголовки, які за допомогою номінативних конструкцій, лаконічно інформують про зміст 

статті, звертаючись до базового, спеціального та національно-культурного досвіду читача. Номінативні заголовки, як пра-
вило, співвіднесені з теперішнім часом та моментом спілкування. 

Tax Troubles in Obama-Land (Obama + land)
Confessions of an Obamabot (Obama + suf. bot)
Trumpology (Trump + apology)
Obamaphobia! (Obama + suf. phobia).
Номінативні заголовки можуть створювати ефект помилкового передрозуміння, наприклад, Trumpology з одного боку 

сприймається як Trump + apology, а з іншого – має значення науки про спосіб управління Трампа (Trump + suf. ology). 
5. Номінативні заголовки з експлікацією – заголовки, які за допомогою номінативних конструкцій інформують про 

зміст статті, при цьому наведена експлікація допомагає створити вірне передрозуміння тексту. 
Obamanomics: Economics for Dummies (Obama + economics)
Letter: Two Schools of Trumpology (Trump + suf. ology)
Media Comment: Trumpphobia (Trump + suf. phobia)
Trumpocracy: the Corruption of the American Republic (Trump + democracy)
Trumpspeak: the Weird Language the US President Uses (Trump + speak)
6. Заголовки-метафори – заголовок, що має у своєму складі метафоричні вирази або окремі метафори. Вони відігра-

ють прагматичну функцію, впливаючи на думку читача публікації та створюючи певну психологічну реакцію через призму 
сприйняття дійсності автора статті. Метафори роблять заголовок образним і яскравим, допомагають адресантам завуалюва-
ти справжній зміст газетного тексту. Образна форма метафори привертає увагу читача і стимулює його до прочитання статті. 

Inside the Rocket Proof Obamamobile (Obama + automobile)
There’s a Virus in Trumpland (Trump + land)
7. Заголовки-алюзії містять прямі чи трансформовані цитати / фрази, які мають асоціативний характер, співвідносяться 

із ситуацією першоджерела та стають стимулом, який вимагає реакції у вигляді прочитання статті [9, с. 5–6].
Основною функцією цитати є підтвердження думки автора свідченням авторитетного джерела [18, с. 20; 16, с. 784; 14, 

с. 13]; встановлення контакту (цитати налаштовують читача на сприйняття інформації та належать двом текстам одночасно) 
[18, с. 20] та створення додаткових смислів у новому контексті. Наприклад, I’m the Storm: the Second Coming of Trumpy Bear! 
(Trump + suf. y): алюзія на пророцтво про Друге Пришестя Ісуса Христа. 

Заголовок Make Halloween Great Again By Carving Trumpkins (Trump + pumpkin) характеризується посиланням на перед-
виборчий слоган Трампа Make America Great Again! При цьому адресант використовує трансформовану цитату у цьому 
заголовку.

У заголовку Trumpocalypse: the End Game (Trump + Apocalypse) адресант порівнює епоху правління 45 американського 
президента з фінальною партією гри в шахи, застосовуючи алюзію на професійний термін End Game. 

Таким чином, посилання на авторитетне джерело та спільні фонові знання дозволяє автору наблизитися до читача і 
нав’язати йому свою точку зору щодо подій. 

Висновки та перспективи. Отже, проаналізований матеріал свідчить, що заголовки з відонімними неологізмами, 
які виступають національно-культурними маркерами, є посередниками між адресантом та адресатом, привертаючи увагу 
останнього до повідомлення і надаючи йому можливість сформувати передрозуміння тексту через спільні фонові знання. 
Однак недостатній екстралінгвістичний досвід може й ускладнювати передрозуміння тексту адресатом, нівелюючи інтен-
цію адресанта. Така ситуація є характерною у випадках, коли автор та читач належать до різних мовних спільнот та культур. 
Саме у такому контексті перспективним є встановлення вірних способів перекладу інтимізованих газетних заголовків, які 
збережуть прагматичне забарвлення та сформують необхідне передрозуміння.
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МІСТИЧНИЙ СВІТ ПОЕЗІЇ РОБЕРТА ФАЙКУСА

У пропонованій статті розглядається проблематика сучасної чеської поезії, зокрема творчості Роберта Файкуса, представ-
ника її так званої «духовної течії». Роберт Файкус, лікар за освітою та митець за покликанням, народився у 1967 році в містечку 
Їндржіхув Градец, що на Моравії і, відповідно, представляє сьогодні моравську гілку чеської поезії. На відміну від багатьох своїх 
сучасників-поетів, Роберт Файкус не може похвалитися великим поетичним доробком. За період від 1997 року і станом на 2011 
рік автор видав лише дві збірки. Однак при цьому його ім’я можна зустріти у літературно-критичних статтях, його творчість 
викликає інтерес читача та літературних критиків. Деякі твори Р. Файкуса можна знайти у вільному доступі в режимі онлайн 
на сторінках антологій сучасної чеської поезії. 

Ключові слова: сучасна чеська поезія, містика, метафізика, Роберт Файкус.

Oleksandr Motornyy,
PhD, assistant professor, Lviv Ivan Franko National University, 

MYSTYC WORLD OF ROBERT FAJKUS’S POETRY

The article deals with the problems of contemporary Czech poetry, in particular the works of Robert Fajkus, the representative of so-
called «spiritual flow». Robert Fajkus, a doctor of education and an artist in his soul, was born in 1967 in the town of Jindřihův Hradec, 
Moravia, and today represents the Moravian branch of Czech poetry. Unlike many of his contemporary poets, Robert Fajkus can not boast 
a great poetic work. For the period from 1997 and as of 2011, the author published only two collections. However, his name can be found 
in literary criticisms, his work is of interest to the reader and literary critics. Some works by R. Fajkus can be found in free online access on 
the pages of anthologies of contemporary Czech poetry. 

As it has been said before, Robert Fajkus belongs to the so-called «spiritual flow» of contemporary Czech poetry, mysticism, deep 
metaphoricalism, the tendency to contrast the image of the lyrical hero to the world around him, pessimism, and also motives of good and 
evil, life and death are characteristic of his work, as well as attention to the nature and place of man in the world. Such kind of elements 
were present in poetic works of Czech writers of the second part of 20th century (Antonin Sova, Otakar Březina, Karel Toman, Stanislav 
Kostka-Neuman, later on we have poetic legacy of Vladimir Holan, some works of Jiří Orten, František Halas and others). Metaphysical 
image of night, darkness, light, nature, God, infernal beings, opposition of good and evil, human’s place in this world – all this was one of the 
main topics in Czech poetry of the last century and continues to prevail in some poetic works till now. The work of Robert Fajkus is a vivid 
example of the peaks reached by Czech poetry during the last century and at the same time illustrates the typical trends of the development 
of Czech poetry today.

Key words: contemporary Czech poetry, mysticism, metaphysics, Robert Fajkus.

Сучасна чеська поезія є цікавою і багатогранною, що підтверджують чеські літературознавці [12], але водночас склад-
ною для вивчення, оскільки аналізувати її можна лише спостерігаючи за її формуванням. Горизонти і межі чеського по-
етичного слова початку ХХІ ст. будуть сформовані можливо через декілька десятиліть, а станом на цей час ми дивимось на 
її зародження після повалення комуністичного режиму у 1989 р. і на розвиток. Тим не менше, певні закономірності цього 
розвитку можна спостерігати вже. До прикладу є можливість простежити її коріння в глибині десятиліть і навіть століть, 
звернути увагу на традиції, які сприяють саме такому ходу її розвитку і нові елементи, які виникають на суто чеському куль-
турному ґрунті або запозичуються з інших культур. Одним з традиційних елементів є орієнтація деяких чеських поетів на 
так звану «духовну школу» («католицьку школу») поезії, коріння якої сягають початку ХХ ст. і сьогодні, у ХХІ ст., помітні 
в творчості молодої генерації авторів. Як і на зламі минулого та позаминулого століть, певний процент поетів тяжів до відо-
браження у творчості власного духовного екстазу, пошуку відповідей на філософські та релігійні питання, роздумів про світ 
і місце людини в ньому, а подекуди і про подорожі ліричного героя різними поетичними світами. Прикладом такого автора 
є Роберт Файкус. Роберт Файкус є сучасний чеський поет власного замкнутого внутрішнього світу, поет рефлексій і самоза-
глиблення, поет медитативний, який шукає єднання з Богом. На відміну від інших сучасних поетів, Роберт Файкус не може 
похвалитися великим поетичним доробком. Починаючи з 1997 року і станом на 2011 рік вийшло лише дві його збірки [6, 8]. 
Окремі поезії автора представлено в он-лайн антологіях та на сторінках інтернет-видань. Там само можна ознайомитись з 
відгуками літературознавців про вихід в світ його поезій [1, 7, 10]. 

З певною мірою відносності його, на нашу думку, можна віднести до так званого «Сліду Богуслава Рейнка» (Reynkova 
stopa), названої на честь поета першої половини ХХ ст. Б. Рейнка [3], що аналізується детально у працях сучасного чеського 
літературознавця Ф. Травнічка [9] або «духовної поезії», як її називає інший сучасний літературознавець М. Балаштік [2], 
тенденції сучасної чеської поезії, для представників якої характерними є риси творчості, вказані вище. Про ці та інші тен-
денції сучасної чеської поезії можна почитати також у науковій розвідці К. Піорецького [11]. Відповідно метою цієї праці 
є проаналізувати поетичний світ Роберта Файкуса в контексті сучасної чеської поезії, що розвивається і визначити його 
характерні риси.

Образ храму та образ дітей. Межа між світом реальним і метафізичним у поезії Роберта Файкуса часто проходить через 
сакральні локації, зокрема храми і церкви. Образ храму як місця чудес часто постає перед читачем, він є образом межі між 
незвіданим і таємничим і відомим, «людським», межею між сірим і буденним та святковим і світлим, куди потрапивши, 
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душа ніби лікується від негативного впливу довкілля: «Падає сніг, першим приходить до церкви сторож, помалу рухаєть-
ся і запалює свічки, полум’я панічно трусить темряву, на вежу лізе павук-органіст. Звучить дзвін, але лише органіст чує 
скрипіння його механізму, старечу любовну пісню…Органіст включить мотор і корабель затрясеться» (примітка автора 
– тут і далі переклад наш) [8, с. 7]. Образ храму часто зустрічається паралельно з образом дітей. Діти є істотами чистими, 
невинними, вони готові сприймати цей світ без зайвих нашарувань і фільтрів, характерних для дорослих, без упереджень: 
приходять люди, з хутряних шапок падає сніг, діти бешкетують, але згодом втомлюються, дивляться на статуї, на ікони, 
примружують очі і все оживає. Ісус з кожним з них таємно говорить [8, c. 7]. Автор використовує також образ дитини для 
ретроспективи, сам повертається у дитинство, у спогади: дитиною я сидів в кухні на столі, дідусь курив сигарети. Світло 
згасло, вікно вітає мене в країні темряви…Біля тебе червоне цятка від сигарети, неначе маяк у темряві, де ангел-охоро-
нець являється маленьким дітям. Очевидно, що великий вплив на виховання поета мав дідусь. Спогади про дідуся, який 
полюбляв курити, наповнені образом єдиного джерела світла у довколишній темряві і залишили помітний слід у свідомості 
Роберта Файкуса: Дитина грає машинками. Там, де окуляри, знаходиться Окулярівка, де капці – Капцівка. Де є кінець усьо-
го? А де є тепло сигаретного диму, там близько Марс [8, c. 10]. Дитячі мрії пов’язані також з образом іграшкових літаків: 
Під снігом в садах ще можна побачити розтрощені залишки бальзових моделей літаків, які ти тут запускав в дитинстві. 
Вітер. Який тоді виривав з рук літачок, тепер смикає твоє серце [8, c. 13]. 

Діти є відкриті усьому. Для яких будь-що є забавою і пізнанням світу, навіть атрибути смерті, неминучість якої вони ще 
не розуміють, вони не усвідомлюють що є прекрасне і потворне, для них весь світ єдиний і усе в ньому є цікавим, має своє 
законне місце: Бути визначеним краєм існування, так ми себе відчуваємо, коли звертаємося до Бога в час болю, хвороби, 
страху. Те, що в нас з полум’я, яке наштовхнулося в чорній пітьмі на стіну…ти опиняєшся в рідному місті, як і раніше тут 
тепер вузлова станція. Діти бавляться на могилах, ходять зі свічками і оберігають руками полум’я від вітру, говорять з 
ним, кожен рай тут доповнений пеклом, над горизонтом туманного ранку з’являється жовте відро, щоб у нього блювати 
[8, c. 24]. 

Образ дороги, залізниці. Мотив дороги, залізниці і маленьких станцій, на яких виходить або сідає ліричний герой 
часто трапляється в поезії Роберта Файкуса. Маленьке, непримітне містечко, у якому люди виходять лише для того, щоб 
пересісти на інший поїзд, таке саме, як і Їндржіхув Градец, рідне містечко самого Роберта Файкуса. Цілком можливо, що 
саме залізнична станція та образ залізниці на батьківщині надихнули автора на подальше використання цих образів у поезії, 
а постукування коліс потягу підчас руху колією нагадує йому життя, що неначе відбиває роки за роками. Поїзд як символ 
життєвого циклу, що прямує до смерті без шансу повернення назад бачимо в наступному уривку: Інакше не може бути, ти 
лежиш у труні з віконцями, всередині гусені, що пожирає шпали поперед себе [8, c 31]. Подекуди образ залізниці як життє-
вого шляху набуває міфологізму і стає образом не земного людського часу, а міфічного, епохального, пов’язаного з набли-
женням апокаліпсису, рідне маленьке містечко замикається саме у собі, утворюючи свій власний мікросвіт, що приречений 
на знищення і ми, читачі, маємо можливість спостерігати це. У цьому мікросвіті старі, звичні речі та явища міняють свій 
вигляд і після довгого терпіння та підготовки відкривають в останній з днів свою справжню сутність. Перед ліричним геро-
єм, неначе у передсмертний час, постають картини минулого і відкривається дар бачити майбутнє: «Ти поспішаєш вниз до 
вокзалу, мастило, перемішане з водою має дивний запах, ти промочив черевики… ти чуєш трубний голос, напружуєш очі. 
Неначе личинка з нори, з туману вилазить маска локомотиву. Звідусіль з’являються ангели, ті, що з синіми шапками, ті, 
що ходять по коліях з неба на землю і з землі на небо. Скільки років пройшло, але подекуди дощить, а ти минулий вдихаєш 
майбутнє, що змішане з мастилом» [8, c. 12].

Світ природи. Як і у багатьох інших сучасних представників чеської духовної поезії, природа у поетичному світі Ро-
берта Файкуса є похмурою та непривітною, у ній переважають осінні елементи і осінньо-зимові настрої. Це – природа ночі 
і темряви, загадкова і безжалісна до пересічної людини: На озері … на мілині головастики проганяють свою чорну сперму, 
хмари чимдалі нижчі і щодалі темніші. І ти вдивляєшся в якусь темноту, ти би помер в тому небі, а твій край би тільки 
посприяв: стіни покриє болотом, вода перетвориться у трясовину з лишаєм, аїром поросте все довкола. Він добре знає 
косметику смерті. І ти чекатимеш тут на темряву серед трав рогозу. Перш ніж піти в дорогу далі, тобі треба буде по-
вернутись назад [8, c. 15]. Як бачимо з уривку, цей похмурий світ попри все пронизаний своєрідним креативним началом, 
що сконцентровано у темному, незвіданому образі води. У ньому присутня певна сила, що поглинає все, що було до неї і 
заповнює цей світ собою, своїми болотистого кольору атрибутами життя і смерті водночас. Поетичний світ Роберта Файкуса 
неначе створений божеством, що протиставляє себе світлому богові, можливо Сатаною. Питання лишається як туди по-
трапив ліричний герой, чи з доброї волі і на скільки він йому рідний? Судячи зі всього, принаймні знайомий і звичний. Цей 
світ не є при всій похмурості однозначно негативний, злий, він не протиставлений жодному світлому началу. Це просто світ 
темряви, де відбуваються свої події і діють власні закони: Кожен звук у темряві і тишині має свою чорну ноту, зім’ятим 
папером грає вітер на асфальті, бурулька відблискує зоряним світлом. Ти йдеш по корчмах в місті, мовчиш і слухаєш, іноді 
прислухаєшся до чужої долі, іноді уявляєш себе тут з другом. Ти йдеш неначе пастор, який хоче доторкнутися до нічних 
привидів, штукатурки та світла [8, c 20].

Поетичний світ аналізованого автора набирає подекуди зооморфних рис і постає перед читачем у вигляді хтонічної змі-
єподібної істоти. Ця істота неначе пронизує своїм єством усе навколо. Кожне яскраве і колоритне явище, що бачить читач, є 
певним аспектом цієї істоти, її частковим втіленням, можливо знаком, який повинен бути розпізнаним ліричним героєм або 
читачем. В такому випадку ми можемо пережити ефект повного занурення у цей світ. Автор майстерно оперує описовими 
художніми засобами, задіюючи одразу декілька каналів сприйняття реципієнта. Ми бачимо, відчуваємо на смак цей світ, тут 
присутні звукові і навіть тактильні відчуття: «Небо з морем суцільне олово. Відкрилася щелепа, солоний язик вітру облизує 
берег. Човни у каналі смикають ланцюгами…Небесні жили побіліли і на обрії б’ють кораблі. Чути сирену, а вночі тиша, 
лише більмо сліпого місяця марно дивиться до чорного дзеркала» [8, c. 16].

Циклічність природи. У поезії Роберта Файкуса є місце для пейзажної лірики. Автор, як і багато інших його сучасни-
ків, любить описи природи, хоча подекуди навіть буває важко назвати таку поезію класичною пейзажною лірикою. Образу 
осені письменник приділяє найбільше уваги. Осінній період у поетичному світі ділиться на три стадії: рання осінь або фак-
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тичне продовження літа, приємна, тепла пора року, коли можна спостерігати в різний спосіб дозрівання плодів, задіюючи, 
знову ж таки, цілий спектр каналів сприйняття: «Осіння земля у садах. Бродіння фруктів веде тебе жовто-гарячим вином по 
тунелю сп’яніння до старих сараїв, що скриплять, розпадаючись, своїми ставнями, перилами і дахами. Ти піднімеш яблуко, 
що впало за паркан у полі і заглушиш біль терпким терном, булавкою небесної швеї…» [8, c 62]. Далі, логічно, йде жовтень, 
образ якого пов’язаний з песимістичними пророцтвами: «Падає дощ. Птах, що лишився зимувати доспівує свою пісню під 
карнизом і бачить, що написано в краплях дощу. Зима буде важка, голодні куниці. Холод, мороз і закохані йдуть, вдивляю-
чись у скло тиші, лиш за руки тримаючись. Слухаючи молитвенне відраховування листочків, вони входять до літанії парку. 
Йде дощ. Зникли дитячи крики. Ти чуєш шелест своїх кроків по листях. Час кудись минає» [8, c. 40]. Ще більш сумний лис-
топад бачимо у вірші «Дощ на День усіх святих». Перед нами постають гротескні і подекуди сюрреалістичні візії, пов’язані 
з образом смерті та потойбічного світу: «Іржавого кольору стіг гниє, весь у дірках, неначе у норах після дитячих забав. Під 
поваленим деревом мертве опале листя. Чорні постаті гріють спогади на могильній плиті, на них падає дощ, згасають 
з шипінням свічки. Небо наповнене димом, ворони клюють очі. З холодильника витекло зігниле м’ясо, а з тебе – душа» [8, 
c. 52]. Складається враження, що осінь в автора асоціюється з людиною похилого віку, яка бачить попереду себе вже лише 
атрибути неминучого кінця, які неначе уві сні набувають жахливих гіперболізованих рис. 

Завершальним є зимово-весняний образ. Він є нероздільним і дещо аморфним, на відміну від осіннього. Зимово-весня-
ний образ не на стільки драматичний і різноплановий, але також таємничий. Пейзаж в цьому випадку є контрастним, неначе 
у привабливому на перший погляд краєвиді криється щось потаємне і навіть бридке: На дворі розгублено відкриваються 
штори сльоти щоб відкрити нам трохи простору, в парах якого осідає світло. Весна задає питання «А що далі? Чи ді-
неться кудись мій настрій? З язиком на спині дощ намагається вигравірувати щось на дорозі. Ти однак порожня, відкрита 
пляшка, яка вже не наповнить цей світ» [8, c. 25]. Як бачимо, ліричний герой не покладає особливих надій на майбутнє і 
вдовольняється лише риторичними запитаннями і бачить перед собою порожню пляшку, яка символізує водночас його емо-
ційне спустошення і надію, що згодом усе в цьому житті можна буде наповнити змістом.
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In the current piece under the title “The Fountainhead: Specifics of Male Characters’ Verbalization in the Novel by Ayn Rand”, the 
authors make an attempt to analyze the verbalization, actualization and representation of central male literary characters of the novel “The 
Fountainhead” (1943) by the American writer and philosopher Ayn Rand. The subjects of the study are four main male literary characters: 
Howard Roark, Peter Keating, Gale Wynand and Ellsworth Toohey. The authors of the article set themselves the task of analyzing a number 
of relevant scientific works devoted to problems of verbalization, actualization, and the use of stylistic techniques used by the writers of lit-
erary fiction (on the example of the novel by Ayn Rand) to create an artistic image, which in its turn should interact with the readership and 
convey the ideas of the writer in question. The authors of the current investigation conclude that the artistic literary images of Ayn Rand’s 
novel “The Fountainhead” are verbalized with the help of a wide range of stylistic devices and other expressive means; Ayn Rand effectively 
transmits the verbalized emotional state, involving the main of its components: situational, evaluative, sociocultural, lingno-cognitive, and 
the like.
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ДЖЕРЕЛО: СПЕЦИФІКА ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЧОЛОВІЧИХ ОБРАЗІВ В РОМАНІ АЙН РЕНД

У статті «Джерело: специфіка вербалізації чоловічих художніх образів» автори мають на меті провести аналіз вербалізації 
та актуалізації центральних чоловічих художніх образів в романі «Джерело» (1943) американської письменниці та філософа Айн 
Ренд. Об’єктами дослідження стають чотири головні чоловічі літературні образи: Говард Рорк, Пітер Кітінг, Гейл Вайнанд 
та Елсворт Тухі. Автори статті ставлять перед собою завдання проаналізувати ряд відповідних наукових праць, присвяче-
них проблемам вербалізації, актуалізації, використання стилістичних прийомів, які застосовує автор літературного твору для 
створення художнього образу, який у свою чергу має взаємодіяти з читацькою рецепцією та передавати ідеї автора. Автори 
дослідження доходять висновку, що художні образи в романі Айн Ренд «Джерело» вербалізуються за допомогою широкого ряду 
стилістичних прийомів; Айн Ренд ефективно передає вербалізований емоційний стан, залучаючи основні з його компонентів: си-
туативний, оціночний, соціокультурний, лінгво-когнітивний, тощо.

Ключові слова: вербалізація, художній образ, стилістичній прийом, стилістичний засіб, словесна виразність.

Introduction. In the current scientific situation with the advance of the interdisciplinary approach, it is becoming clear that the 
category of the literary image is seizing to be a purely literary category, while actualization and verbalization leads us farther and 
farther to the realm of cognitive-linguistics, however, regardless of the novelty of new concepts, we believe that the verbalization of 
a literary image has still plenty to do with philology itself. Ayn Rand – a famous American writer and philosopher – was born under 
name Alice Rosenbaum in 1905 in St. Petersburg, the Russian Empire and in 1926 emigrated to the United States of America. Her 
two most famous literary (and probably philosophical) works are “The Fountainhead” and “Atlas Shrugged”, while her developed 
philosophical direction is known under the name of Objectivism [2]. Being an extremely important part of her work, Objectivism is 
yet not going to be a major focus for us in the current piece. However, it is believed that being an avid individualist supporter, Rand 
paid a great amount of attention, while linguistically and stylistically creating her literary characters. The character and image of the 
hero are closely linked to the stylistic techniques used by the author. It is through them that the writer expresses his or her attitude to 
the characters’ personalities, approves of their actions or criticizes them, admires them or despises them. [1]

In a broad sense, verbalization is a concept signifying verbal, that is, lexical description of feelings, emotions, thoughts, or be-
havior [3]. Verbalization of the emotional state is a culturally determined verbal means of influencing the listener (the recipient, the 
reader) by the speaker (the author), whose purpose is to cause the emotional reaction of the listener, provoking him or her to make 
certain actions [4, p. 214] and to react in a culturally adequate way. Consequently, expressed through the language an emotional state 
would always be situational. 

The aim of the investigation in question is an attempt to analyze the specifics a number of stylistic devices used for representa-
tion, verbalization and actualization of male literary characters in the novel “The Fountainhead” by an American writer Ayn Rand. 
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Methodology. The mentioned problem is complicated by the fact that in each culture there is their own system of strategies of 
language influence and reaction, therefore models of verbalization of emotional states of cultures can be pictured in the form of a 
variety of labyrinths. The ability to adequately convey the verbalized emotional state implies knowledge and understanding of the 
components of the verbalization of emotional states: situational, evaluative, linguistic, cognitive, and communicative-intentional and 
socio-cultural [5; p. 237]. The problem of the literary image investigation is not a new one and there are a great many of scientific 
works on the topic. In the 20th century this problem drew attention of such famous scholars as Bart, Bakhtyn, Boryev, Vyhotsky, if we 
talk about the Ukrainian literary science, this question was thoroughly researched by Potebnya, and many others.

Research and Discussion. According to Parkinson, emotion occurs when the situation has a deviation from the norm, for exam-
ple, people begin to feel love to each other when they lose the ability to maintain standard relations [9]. The primary condition for 
the emergence of an emotional state is the presence of a cause of the emotional state, which has some influence on the reader and 
provokes the appearance of a particular emotional state in him or her. The emotional process itself begins when the event is truly 
evaluated as relevant – positive or negative – in accordance with the existing set of beliefs of the individual [7, p. 220].

Evaluation is the nucleus of an emotional reaction that provokes an individual to action, leads his body to a certain physiological 
state. Assessment is formed on the basis of a whole set of internal beliefs and external regulatory processes (such as social thought). 
At the heart of the estimated component of the verbalization of the emotional state lies the social factor, because in modern societies, 
it is dominant in the formation of emotions [10, p. 287].

Fiehler proposed the classification of groups of verbal expressions of emotional state, which was based on the following prin-
ciples: the stimulus of emotional state; the assessment by the speaker; the position of the speaker in relation to the stimulus of the 
emotional state and its manifestation. In order to adequately describe the verbal denotation of the emotional state in accordance with 
these principles, it is also necessary to conduct an analysis of the speaker’s internal language, its descriptions of possible actions, 
statements addressed to the interlocutor, and exclamations [7].

The nature of the verbal expressiveness of emotional states in conditions of certain life situations depends on the specifics of the 
fragment of linguistic consciousness, structured in the mind of the speaker in the form of associative and verbal set of concepts that 
relate to consciousness of the corresponding situation. Since the thinking of a modern person may vary, depending on the level of 
abstraction and categorical division of concepts of the world, the components of the associative and verbal totality may differ cate-
gorically [5; p. 238]. They may relate to substantive, figurative, situational, and other categories of cognitive character represented 
by a fragment of a life’s reality or the inner world of a person. The difference in the categorical plan determines the specificity of the 
verbal thinking of members of a particular culture [5; p. 238]. In each situation that provokes a speaker to manifest his/her emotional 
state, a communicative or situational (in the absence of the interlocutor) task is assigned. Communicative strategies for solving a 
situational problem in comparable cultures can vary significantly [5, p. 238].

Objectivization of emotions in the language reflects the way a person categorizes the surrounding reality and the position toward 
it. The categorization of the surrounding reality and the inner world of an individual, in its turn, is the basis of the construction of 
culture. Thus, Marcus and Kitayama assume that the formation of emotions takes place through the cultural frames that scientists 
present in the form of interpretive systems, consisting of languages, a set of social meanings, social representations and experiences 
that reflect and activate these values   in everyday life [8, p. 98].

The main characters of the novel “The Fountainhead” are endowed with opposite qualities, but have somewhat in common. The 
character and image of Howard Roark has some resemblance with Gale Wynand’s character. Both are creators, individualists, selfish 
personalities. However, Howard Roark – an individualist and the creator in his highest manifestation – does not betray his principles 
to the end of the novel and advocates his views regarding his ideals. Gale Wynand is a low-level creator, he also has his own philoso-
phy, but his social status and the infinite richness that he aspired for turned him into a prisoner of public stereotypes; his position, his 
money and he himself depend on society. Ellsworth Toohey and Peter Keating are parasites that exist at the expense of others; they 
are everything but not individualists or strong personalities like Roark and Wynand. Toohey is a parasite in the highest manifestation; 
he opposes selfishness, approves of altruistic relations; he is a supporter of collectivism; his goal is to spread the ideals that would 
imitate the masses – the impoverished, long-suffering people who need someone or something to believe in. Peter – parasite of the 
lowest level – he does not even have his own ideals; he is dependent on the thoughts of others, he dreams of a successful career in 
the architecture, about success and fame, about money a social status. 

When describing Howard Roark’s character, Ayn Rand uses many antitheses to oppose the protagonist to the public, so that the 
reader immediately realizes his distinction from other characters: 

“The water seemed immovable, the stone-flowing” [6]
Roark is an individualist, an egoist, who thinks unordinary, he understands only those chosen with the same attitude to life, art, 

with the same feelings, thoughts and views: 
“... the mouth of an executioner or a saint”; [6]
“... behaved like a feudal lord and a longshoreman...”; [6]
“ A great man, or a criminal”. [6]
In the dialogs the antithesis performs the function of confusion, turns the question thus leaving the interlocutor speechless in a 

non-win situation:
“My dear fellow, who will let you?”
“That’s not the point. The point is, who will stop me?” [6]
The writer uses many comparisons: 
“His face was like a law of nature”. [6]
His appearance – appropriate and adequate, it coincides with his inner world. Comparisons can be traced in his enthusiasm and 

excitement regarding the profession of his entire life – architecture: 
“It was not as if the draftsman had sat over them, pondering laboriously, piecing together doors, windows and columns, as his 

whim dictated and as the books prescribed”; [6]
“They were sketches of buildings such as had never stood on the face of the earth”. [6]
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He dedicates all his time to architecture. Architecture for him is as a breath of fresh air; he does not see the meaning of life with-
out his drawings which at some point in future will turn into real and magnificent buildings: 

“A building is alive, like a man”; [6]
“… untangle a plan, like pulling a string”; [6]
“… you love it as they never will”. [6]
As for the character and image of Peter Keating, the writer applies apoisopezis, which transmits the excitement of the language, 

the nervousness of the interlocutor and implies the vagueness of what is being said: 
“He had no rivals today...” [6]
Peter achieved his goal of obtaining two job offers at the awarding of a diploma ceremony. Keating is hypocritical in his nature 

– he seems to be counting on Howard’s thoughts, but mentally never recognizes his mistake in any assignment during his study. He 
played roles all his life, caring for career only as an instrument of achieving higher status and making more money. 

As for Ellsworth Toohey the author uses comparisons to present this character as one of the stylistic devices for verbalization: 
“… like the silhouette of a bottle”; [6]
“… he looked like a martyr”; [6]
“His thin little body appears, like the chicken just emerging from the egg” 
This male character of the novel had a rather silly and senseless look or even appearance; however, he possessed extraordinary 

knowledge regarding to techniques of conquering the public, gaining their minds and souls. He promoted collectivism, altruism, the 
rejection of individuality and any manifestation of selfishness, Ellsworth was an eloquent guy; listened to and heard by everyone. 
Moreover, he was unconditionally trusted regarding everything he said: 

“As a good speaker, but as “a Toohey” [6]
“It was like a drug habit”. [6]
In his childhood, he was one of the best class students; his favorite subjects were sociology, psychology and law, which later gave 

impetus to his daring ideas: Ellsworth could remember practically everything and he wanted to remember practically everything.
“This was it, thought Keating, this was the bond between them, and the bond was fear, …but fear was the only”; [6]
“I haven’t even met him, you know. Never saw him before».[6]
Ellsworth could not understand the motive of the crime; he was depressed, because this young man also posed a danger to society.
The writer uses anaphora that creates the sharpness and expressiveness of the artistic text: 
“I was certain of it. I was certain you’d say it”. [6]
Toohey knows human psychology rather well and can predict people’s actions, emotions and thoughts. He preached the ideals of 

an altruistic society, but, like every politician, he lied, if it was profitable, if the public needed it: 
“To mortify the flesh is nothing. To mortify the soul is the only act of virtue”; [6]
“Yes, if others believe it. Yes, if others need it”. [6]
There are rhetorical questions available to enhance the meaning of the statement: 
“Or were not you pretty sure? “Never quite sure of it?” [6]
Ellsworth finds weak spots in a person and delivers a direct hit, while maintaining the benevolent attitude and innocence of what 

is being expressed. Toohey controlled masses, had influence among people, promoted altruism and denied selfishness. His motto is 
everything for his neighbor, nothing for himself, because it’s selfish intentions: 

“To a lie? To deceit?”; [6]
“Why did he do that?” [6]
Regarding the character of Gale Wynand, the author introduces repetitions for expressiveness of the language: 
“He felt no relief, no despair, no fear”; [6]
“… so ordinary, so unexciting” [6]
Gale did not feel any emotions when he wanted to commit suicide; it was simply something that was happening. Gale possessed 

such strong leadership qualities that he conquered the criminal gang of the area and held under his control, under his authority, under 
the power of his extraordinary personality: 

“He felt no bitterness against the world of wealth, no envy and no fear”; 
“But Stretch Wynand had given orders – and one did not argue with Stretch Wynand.” 
Ayn Rand uses the antithesis to contrast a number of concepts or images: 
«There was no order in his reading; but there was order in what remained of it in his mind».[6]
Since his childhood Gale was a determined, goal-oriented and and very capable child. He absorbed everything as a sponge, and 

the acquired knowledge found its application in practice. His courage and firmness of spirit has helped Gale since his youth – he was 
stoic and uncompromising even when a number of gangsters tried to attack him: 

“The wires seemed to quiver; the body was motionless”; [6]
“… the people behind the thin walls they passed could not hear their steps. Gail Wynand heard them a block away”; [6]
“They were not fighting a man. They were fighting a bodiless human will”. [6]
Those four central male characters of the novel are verbalized with a help of a number of stylistic devices, however this ver-

balization is not restricted to those. Ayn Rand uses other techniques for creating complete literary images addressing not only to 
semantics but pragmatics as well.

Conclusions: As for the specifics of verbalizing of male images: Howard Roark is a strong man who faces many difficulties and 
ultimately overcomes them with self-esteem. He laughs in the face of the danger; laughs at the difficulties and obstacles that await 
him throughout the narrative. Howard is an egoistic person, so he does not have a place in a society where the rule of collectivism 
prevails. People in the presence of Howard feel uneasy, become indignant of him, because he does not see anyone around him, does 
not show them any respect Roark is a unique person, with individual views that do not coincide with the thoughts of other connois-
seurs of architecture. He tries to prove that there is nothing in the world like or similar to each other; wants to create his own rules for 
constructing buildings. Howard Roark is a rebel who is fighting against the world, people, and rules. Peter Keating is a controversial 
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character who did not believe in himself for some time. However, after hearing some approving regarding his achievements from the 
lips of experienced architects, he began to imagine himself on the same level with the great masters of his profession and even higher. 
Keating did not choose his profession as a result of his vocation; this choice was made for him by his mother, who did not consider 
conferring with Peter and hearing his opinion on the subject. He could not to speak for himself and fight for his beliefs and ideas, not 
that he had any. Ellsworth Toohey is an expert in his line of work, which is journalism. His passion for a profession equals the admir-
ing of Howard Roark’s architecture. Thanks to the book, Toohey achieves popularity among the masses. He does not attribute indi-
vidualists to elected people who consider themselves to be better than all other and unique people of the world. Ellsworth emphasizes 
altruistic views in his articles in order to attract the attention of the people and inspire silent subjugation in them. Rich, influential, 
sly – all these are true regarding Gale Wynand. Gale is an antipode of the image of Ellsworth Toohey in relation to egocentrism. For 
Wynand, money is the measure by which he divides people into categories regarding their usefulness for him. He has no inclination 
to demonstrate any curtsey with people, because he considers himself the ruler of the city, and mentally the ruler of women. Gale 
tried all the pleasures that exist in this world. He knows his business, and therefore nothing is printed without his approval.

Overall it should be stated that stylistic devices as other expressive means play a great role in representation, actualization and 
verbalization of literary characters. With the help of these devices the author may convey pragmatic aspect of discourse and make 
characters’ speech vibrant and full, thus author create concepts integral for cognitive and socio-cultural elements.
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МОДУС КОМИЧЕСКОГО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖАНА ДЮТУРА

В статьe рассматриваeтся творчeство французского писатeля ХХ–ХХІ вeка Жана Дютура. Акцeнт делаeтся на роли ко-
мичeского и eго форм в малых произвeдeниях писатeля. Автор пeрeосмысливаeт традиционный сюжeт в модусe комичeского, 
наполняeт eго соврeмeнными рeалиями и придаeт ему актуализированныe смыслы соврeмeнной истории.

Писатель соeдинил в своeм творчeствe глубокий анализ соврeмeнного мира с общeчeловeчeскими цeнностями. Такая позиция 
сказалась на всeм жанровом разнообразии творчeства. Он открыто, с долeй насмeшливости, пишeт и говорит о самых насущ-
ных проблeмах соврeмeнной эпохи. Eго тeксты – это сплав иронии, лeгкого пeссимизма и прозорливости, что характерно как для 
романов, так и для малых прозаичeских произвeдeний. Писатeль продолжаeт и развиваeт давнюю сатирико-юмористичeскую 
традицию французской литeратуры. 

В то жe врeмя, творчeство писатeля, а особeнно eго малыe произвeдeния, нe нашли достаточного осмыслeния в зарубeжном 
и в отeчeственном литeратуровeдeнии, а тeма малых жанровых форм писатeля практичeски нe затрагиваeтся. Однако они нe 
только составляют значитeльную по объему часть творчeского наслeдия писатeля, но имeют художeствeнно-эстeтичeскую 
цeнность как оригинальное явлениe соврeмeнной литeратуры, обойдeнноe вниманиeм критики и литeратуровeдeния. 

Ключeвые слова: Дютур, комичeское, модус, ирония, роман, новeлла.

Фель Олена Леонідівна,
кандидат філологічних наук, Національний фармацевтичний університет 

МОДУС КОМІЧНОГО У ТВОРАХ ЖАНА ДЮТУРА

У статті розглядається творчість французького письмeнника ХХ–ХХІ століття Жана Дютура. Акцeнт ставиться на ролі 
комічного та його форм у творах письмeнника. Автор пeрeтворює традиційні сюжeти в модусі комічного, наповнює їх сучасними 
рeаліями й надає актуалізованих змістів сучасній історії. 

Письменник поєднав у своїй творчості глибокий аналіз сучасного світу з загальнолюдськими цінностями. Дана позиція по-
значилася на всьому жанровому розмаїтті творчості. Він відкрито, з часткою насмішкуватості, пишe і говорить про нагальні 
проблeми сучасної eпохи. Його тeксти – цe сплав іронії, лeгкого пeсимізму і прозорливості, що характeрно як для романів, так і 
для малих прозових творів. Письмeнник продовжує і розвиває давню сатирико-гумористичну традицію французької літeратури.

У той жe час, творчість письмeнника, а особливо його малі твори, нe знайшли достатнього осмислeння у зарубіжному та у 
вітчизняному літeратурознавстві, а тeма малих жанрових форм письмeнника практично нe розглядається. Однак вони нe тільки 
складають значну за обсягом частину творчої спадщини письмeнника, алe й мають художньо-eстeтичну цінність як оригінальнe 
явищe сучасної літeратури, якe пройшло поза уваги критики і літeратурознавства.

Ключові слова: Дютур, комічнe, модус, іронія, роман, новeла.
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THE COMIC MODUS IN THE WORKS OF JEAN DUTOURD 

Thе articlе dеals with thе litеrary work of thе Frеnch writеr of thе 20th and thе 21st cеnturiеs Jеan Dutourd. Thе author еmphasizеs the 
comicality, its rolе, and its forms in short storiе by Dutourd. Rеcomprеhеnding thе traditional plot in thе comic modus, Dutourd fills it with 
contеmporary rеalitiеs and adds actualizеd sеnses of the modеrn history. 

Thе writеr combinеd in his work an in-dеpth analysis of thе modеrn world with univеrsal valuеs. This initial position affеctеd thе gеnrе 
variеty of his work. He writеs and talks dirеctly and opеnly, but with an indispеnsablе amount of mockеry about thе most prеssing problеms 
of thе modеrn еra. His tеxts arе an organic fusion of irony, light pеssimism and pеrspicacity, which is typical both for novеls and for small 
prosе works. Thе writеr continuеs and dеvеlops a long satirical-humorous tradition of Frеnch literaturе.

At thе samе timе, thе works of the writеr, and еspеcially the corpus of his small works, has not bееn adеquatеly comprеhеndеd in 
forеign and domеstic litеrary criticism, and thе subjеct of small gеnrе forms of thе writеr is practically not explorеd. Howеvеr, thеy not only 
constitutе a significant part of thе writеr’s crеativе lеgacy, but havе an artistic and aеsthеtic valuе as an original phеnomеnon of modеrn 
litеraturе, which rеquirеs thе attеntion of litеrary criticism.

Kеy words: Jеan Dutourd, thе comicality, modus, irony, roman, short story.

Творчeство французского писатeля Жана Дютура отличает объeм и жанровое многообразиe, труды писателя – это ро-
маны, новeллы, сказки, басни, эссe, литeратурно-критичeские статьи, трактаты, публицистика. Рассматривая произведения 
Жана Дютура, мы получаем возможность ознакомиться с творчeством одного из прeдставитeлей французской литeратуры, 
которому, к сожалению, литературоведение отводило недостаточно внимания. 

Творчество Дютура, по мнению некоторых критиков, носит морализующий характер, учитывая приверженность писа-
теля идеалам просветителей XVIII века и неприятие пошлости и духовного убожества современной эпохи. Так, в произве-
дениях «Цивилизованные люди», «Быть или не быть визирем», «Такова наша королевская воля», «Мак Криш и Мак Крош» 
даeтся обстоятeльноe описаниe исходного состояния. В «Цивилизованных людях» – это богатый, влиятeльный, мудрый и 
добрый мандарин Пу, живущий в Китае, в городе Нанкине, в те врeмeна, когда Китай был самой цивилизованной страной 

Фель Е. Л. Модус комического в произведениях Жана Дютура. Нау кові записки На-
ціонального університету «Острозька академія»: серія  «Філологія». Острог: Вид-во 
НаУОА,  2019. Вип. 5(73), березень. С. 217–219.

Отримано: 5 лютого 2019 р.

Прорецензовано: 15 лютого 2019 р.

Прийнято до друку: 1 березня 2019 р.

e-mail: ena24fel@gmail.com

DOI: 10.25264/2519-2558-2019-5(73)-217-219



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 5(73), березень, 2019 р.

ISSN 2519-2558
РОЗДІЛ 5. СТИЛІСТИКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

218

© Е. Л. Фель

мира; в «Быть или не быть визирем» – одна из арабских стран с многовековой традициeй, калиф которой оказывается в 
ситуации выбора нового визиря вмeсто умeршего; в произведении «Такова наша королевская воля» наследник королевского 
трона называется Серафим XVIII (антропоним со значением одного из высших ангельских чинов в божественной иерар-
хии). Руководитель Высшего королевского совета именуется де ля Раклеттом. Во французском “la raclette” означает «блюдо 
из плавленого сыра с картошкой» или на арго – «полицейский патруль»; в «Мак Крише» и «Мак Кроше» – это два принца, 
имeющие сосeдствующие владeния, которые живут в Шотландии XII века. Общeй чeртой данных произведeний являeтся 
наличиe новеллистического пуанта, ироничeски акцeнтированного финала и выражeнного комeдийно-сатиричeского начала 
в структурe повeствования, которое задаeтся в названии, затрагивает в значитeльной мeрe пeрсонажную систeму и собы-
тийный ряд.

Комизм просматривается с самого начала в произвeдениях этой группы, он поддeрживается характeристиками пeрсона-
жей, комментариями автора, именами персонажей. 

Некоторые индивидуально-авторские произвeдeния можно отнeсти к жанровой разновидности новeллы с анeкдотичe-
ской коллизиeй. В их основe лeжит нeобычная история (напримeр, «Очароватeльный принц», «Фатальный трафарeт», «Что 
дeлать с Луной?»). 

Для этих произведений характерно комически акцентированное название, комически окрашeнные антропонимы (в «Оп-
тимистическом варианте» протагонист Teodor, поэтоним со значeнием «золотой бог», в «Фатальном трафарете» героиня 
Barbara Pettycat, фамилию которой можно перевести как «любимица кошка» или «маленький котенок», и выразительный 
антропоним другого персонажа – Jack l’Eventreur (Джек Потрошитель), иронический финал.

Для произвeдений «Анжeлика, или Побeжденный прeдрассудок», «Друзья Пирeя», «Поэзия и правда», «Боккалeоне», 
«Фауст» характерен комичeский сюжeт. Сюжeтно-фабульную основу каждого из них составляeт юмористичeски или на-
смeшливо интeрпретируeмое событиe, эпизод, происшeствие за счeт использования широкого спeктра комических приe-
мов, таких, как комизм имeн персонажeй и комизм самих пeрсонажей, нeдоразумения, насмeшливые авторскиe ремарки 
и коммeнтарии. В «Анжелике, или Побeжденном предрассудке» замeтна атмосфeра комичeской нeсочетаeмости смыслов, 
в том числe и за счeт интeртекстуального включeния широко извeстных, особeнно во французской срeдe, антропонимов с 
устойчивой сeмантикой набожности и рeлигиозного фанатизма. Родитeли двадцатилeтней красавицы Анжeлики (что нe 
мeшает eй, по шутливому замeчанию автора, быть вопрeки общeственному мнeнию, ещe и умной), господин и госпожа 
Оргоны, считают поведение дочери «рeтроградным, гибeльным для здоровья и прeдвещающим нeсчастливое будущee» 
[10, c. 199]. Потому, что дочь не занимаeтся политикой, не читаeт прогрeссивных ежeнeдельников, нeнавидит поп-музыку 
и абстрактную живопись.

Дальнейшee развитиe событий строится как нарастающий и обрастающий комичeскими поступками и дeталями кон-
фликт интeресов и предпочтений между героинeй и ee родитeлями, которые подключают себе в помощь горничную Туанeт-
ту и молодого человeка Клитандра. Клитандр – насмeшливо изображенный тип. Он представлeн как абсолютноe вопло-
щeние чаяний «совремeнных родителей»: «грязный, бородатый, волосатый, студент-социолог Сансье (одно из отделений 
Сорбонны. – Е. Ф.), большой обличитель общества потребления» [10, c. 200]. Родитeли Анжeлики буквально им очарованы. 
В конeчном итогe планы родитeлей сделать Анжeлику «нормальной», обратив ее в свою вeру и выдав замуж за духовно 
близкого им и «обладающего всеми характеристиками гусара нашего времени, – автор насмeшливо добавляeт: Долго при-
шлось бы искать такие вылинявшие джинсы, как у него. Мало у кого из студентов можно было бы видеть сквозь распахну-
тый ворот столь посеревшую от грязи майку» [10, c. 201] терпят крах. Анжелика преподносит им сюрприз, повергающий 
их в отчаяние, дочь предпочла дажe нe миллионeра, а, иронизирует автор, значительно обиднее для ее родителей – милли-
ардера, семидесятидвухлeтнего Арнольфа, владeльца многочислeнных предприятий, замков, одного гречeского острова и 
одного острова на Багамах, трeх или четырeх туристичeских самолeтов» [10, c. 203]. Для данных произвeдений характeрны 
сeмантичeская многозначность и ироничeская акцeнтированность. 

В своих произведeниях писатель освещает хронику своeго врeмени, при этом прeдопредeляя многиe явлeния, кото-
рыe впослeдствии становятся элемeнтами глобализации. Нeсомненный интерeс в этом контексте представляeт его роман 
«2024», в котором писатель прeдсказал послeдствия соврeменных тeнденций, их нeгативный характeр.

События в романe «2024» прeдставляют собой экскурс в прошлоe из будущeго 2024 года. В жанровом отношeнии роман 
прeдставляет собой антиутопию. Ж. Дютур описываeт врeмя с 1974 г. до 2024 как уже свeршившееся прошлоe, то eсть он 
говорит о рeальности, которой в момент написания романа еще не было. Автор указываeт на то, что потрeбительское об-
щeство стало глобальным и оно повлекло за собой утрату жизнeнного импульса, что привeло к прeкращению рождаeмости 
насeлeния и вслeдствие чего чeловечество значительно постарeло. Писатель с печалью описывает события в романе, однако 
он это делает с цeлью призвать соврeменную молодeжь к данной проблeме. Дютур показывает удивление прохожих, наблю-
дающих за мужчиной тридцати лет, Фредериком Пуансо, который гуляeт со своим малeньким сыном Жан-Пьером. Автор 
говорит о том, что человeчество старeет, дeти нe рождаются: «La laideur tue la vie, tue l’âme. Le grand crime de la Science, 
auquel personne n’avait songé, c’est qu’elle avait rendu la terre hideuse» [12, c. 201] (Безобразие убивает жизнь, убивает душу. 
Огромное преступление Науки, о котором никто не мог подумать, состоит в том, что она дала земле мерзость). 

Дютур видит роль писателя в следующем: «Писатель должен слышать вокруг себя множество детей, говорящих на 
языке, в котором он улавливает свою внутреннюю музыку, должен чувствовать души новорожденных, услышанных со всех 
сторон: в этом и есть его настоящее призвание; лучше: если это есть его способ жизни, настоящее оправдание его работы» 
[12, c. 158] (…un écrivain a besoin d’entendre autour de lui une multitude d’enfants parlant la langue dans laquelle il coule sa 
musique intérieure, de sentir des âmes nouvelles naître et jaillir de tous côté: c’est là qu’est son vrai public; mieux: c’est sa raison 
d’être, la justification profonde de son travail).

Процессы глобализации расширяют и усложняют взаимосвязь людей и государств в совремeнном мире, способствуют 
развитию науки, техники, благосостоянию. Глобализация трeбует объeдинения усилий государств в решeнии назрeвших 
проблeм, в тоже врeмя она предъявляeт повышенныe трeбования к члeнам общeства: знание языков, овладение компью-
терными тeхнологиями, информациeй о быстро мeняющейся ситуации на мировых рынках, готовностью к новациям и 
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рискам. А писатель-философ Ж. Дютур пророчeски указываeт на данныe явлeния, прeдостерeгает человечество от нeга-
тивных проявлeний этих процeссов, и в тожe время указывает, что современное чeловечество имeeт источники для новых 
возможностeй. 

Проблема комического достаточно актуальна, она не ограничивается только теоретическим интересом. Обладая боль-
шой критической силой, смех является мощным орудием прогресса. Важной особенностью комического является непро-
извольная реакция на него, над которой не властна ни логика, ни этика, ни здравый смысл. Смеховое начало не выступает 
так явно и убедительно ни в какой другой литературе, как в литературе французской. Комическое в существующих теориях 
рассматривается или как объективное свойство предмета, или как результат субъективных способностей личности, или как 
следствие взаимоотношений субъекта и объекта. Расхождение объективных свойств предмета и его «нормы», имеющейся 
в нашем сознании, и является предпосылкой комического. Литература о комическом достаточно обширна, как и множество 
формулировок комического. Несмотря на обилие работ о романе, особенно французском, жанру сатирического романа, 
именно во французской литературе, не было уделено достаточно внимания. О французском сатирическом романе практиче-
ски нет ни статей, ни книг. Исключением можно назвать П. де Буадефра, который в своей книге «Живая история сегодняш-
ней литературы» попытался как-то выделить эту линию в общем потоке литературы. В главе «Юмористы и рассказчики» 
автор подает довольно внушительный перечень писателей, которых он называет юмористами, среди которых называет и 
Жана Дютура. 

Жан Дютур заявил о себе как о сатирике в одном из романов «Свежее масло, или десять лет из жизни одного молоч-
ника». В романе читатель проссматривает историю жизни преуспевающей семьи Пуассонаров и семьи Лекюйе, которая 
претерпевает все невзгоды оккупации и послевоенных лет. Мадам Лекюйе потеряла в первую мировую войну мужа, с 
трудом сводит концы с концами. В комичной форме, с иронией, автор описывает политический спор между героями. После 
освобождения Леон получает место преподавателя в одном из лицеев Парижа, но опять становится жертвой, теперь уже 
всесильного семейства Пуассонаров. Он не пошел на компромисс с собственной совестью и не поставил положительную 
оценку попавшему к нему в класс Рири Пуассонару. Леона отстраняют от должности и переводят в Алжир. Ирония судьбы: 
человек, рисковавший своей жизнью ради спасения Франции, зависит, и в период оккупации и после, от одних и тех же 
людей. Необходимо отметить вывод из осмысления трагического опыта оккупации и послевоенных лет, сделанный Ж. Дю-
туром: в выигрыше оказались предатели, пострадали настоящие патриоты и просто честные французы. Эта история пока-
зала сочетание социально-психологического и сатирического начала в романе. Для романа характерны и смеховые оттенки. 
Проявляется комизм ситуации в эпизоде, где Леон бежит от преследования, убегая по крышам домов, думая, что находится 
далеко от того места, где был ранее, а оказалось, что он всего лишь на соседней улице. 

Для произвeдений Дютура характeрны комичeское начало, комические портрeтно-психологичeские характeристики, ко-
мичeские ситуации, а насмeшливо-ироничeский финал выполняет важную структурно-смысловую функцию, указывает на 
наличие комeдийно-юмористичeского модуса. 
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БЛЕНДИНГ ЯК ЗАСІБ ПЕРЕКЛАДУ ГРИ СЛІВ В АНГЛОМОВНОМУ СИТКОМІ

Стаття розглядає проблему перекладу англомовних блендів в комедійних серіалах на прикладі американського ситкому «Як 
я зустрів вашу маму» («How I Met your Mother»). Автор статті приходить до висновку, що оптимальним способом перекладу 
таких мовних одиниць є формування україномовних блендів з накладанням. Дане твердження підкріплюється аргументами з 
друкованих джерел та результатами опитування, проведеного автором з 30 носіями української мови. У статті також запропо-
новано оригінальний переклад 10 фрагментів із ситкому, що містять бленди як в англомовному оригіналі, так і в мові-реціпієнті.
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BLENDING AS A MEANS OF TRANSLATING WORDPLAY IN AN ENGLISH-LANGUAGE SITCOM

The article discusses the problem of translation of English-language blends in comedy shows, based on the analysis of the Ameri-
can sitcom “How I Met Your Mother”. The authors reach the conclusion that the optimal way to translate such lexical units is to form 
Ukrainian-language overlap blends. On the one hand, the claim is supported by an extensive overview of the literature devoted to blending 
and translation of wordplay. On the other hand, it is supported by the findings of a survey undertaken by the author with 30 native Ukrainian 
speakers. The survey enabled the authors to compare the participants’ evaluations in terms of wit and humor of the translation available 
online to that provided by the authors (the latter involving overlap blends). The article contains an original translation of 10 fragments 
from the sitcom “How I Met Your Mother”, which contain blends both in the source and the target language. The findings presented in 
this article fill a gap in the theory of translation by providing a clearer understanding of the problems inherent in rendering blends into a 
target language. The proposed method may also support the growing trend among Ukrainians to consume Ukrainian rather than Russian 
translations of contemporary sitcoms.

Key words: blending, translation of wordplay, sitcom.

При перекладі блендів1 в англомовних ситкомах на українську мову перекладачі часто випускають гру слів, закладену 
в бленді. На основі нашого аналізу перекладу трьох сезонів американського ситкому «Як я зустрів вашу маму» ми при-
йшли до висновку, що найчастіше вживаними способами перекладу англомовних блендів є наступні: 1) переклад лише 
одного слова-джерела найближчим відповідником в мові-реціпієнті (наприклад, переклад «ruttine» як «стиль життя») або 
гіперонімом (наприклад, переклад «Golden Retriever» як «пес»); 2) запозичення бленду в українську мову шляхом його 
транслітерації (наприклад, переклад «revertigo» як «ревертіґо»); 3) переклад обох слів-джерел фразою (наприклад, переклад 
«slappetizers» як «передляпасна закуска»). Дані способи перекладу є неприйнятними, адже вони не передають закладену в 
оригіналі гру слів, таким чином унеможливлюючи досягнення основної мети комедійного жанру: розсмішити.

Вітчизняні та зарубіжні дослідження з перекладу гри слів зазвичай фокусуються на перекладі каламбурів, анаграм, 
спунеризмів та пародій [1, 4, 6–9], але не блендів. Проблема перекладу англомовних блендів є надзвичайно мало дослідже-
ною, що становить проблему для теорії перекладу, адже кількість блендів в англійській мові постійно зростає, особливо 
у комедійному жанрі [14]. Дослідження перекладу ситкомів також не приділяють даному питанню уваги [1]. Поодинокі 
згадки про труднощі у перекладі блендів зустрічаються лише в роботах, присвячених перекладу дитячого роману-казки 
Льюїса Керрола «Алісині пригоди у Дивокраї» [3, 13] та сучасного політичного дискурсу [2, с. 81]. Дана прогалина в теорії 
перекладу в умовах зростання кількості блендів в англійській мові, неадекватність існуючого перекладу блендів в дослідже-
ному ситкомі, а також зростаюча популярність саме українського, а не російського, перекладу ситкомів серед українських 
глядачів зумовлює актуальність даного дослідження.

Завданнями дослідження є, перш за все, запропонувати оптимальний, на нашу думку, спосіб перекладу англомовних 
блендів, обґрунтувавши його доцільність та подавши приклади, та, по-друге, протестувати сприйняття даного способу пере-
кладу, провівши опитування серед носіїв української мови. 

Огляд джерел з психолінгвістики, в яких обговорюється сприйняття блендів, наводить на думку про те, що оптимальним 
способом перекладу англомовних блендів є створення україномовних блендів з накладанням, тобто слів, сформованих шля-
хом злиття двох слів (слів-джерел), які мають омофонічні або близькі за звучанням фрагменти [14, с. 15]. Таке злиття може 

1 У дослідженні ми визначаємо бленди, також відомі як телескопи, як слова, утворені злиттям так званих слів-джерел (source 
words), що може супроводжуватися їх накладанням та усіченням; наприклад: motel < mot(or) + (h)otel або br(unch) < br(eakfast) + 
(l)unch).
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супроводжуватися усіченням одного або обох слів-джерел2. Наприклад, поданий нижче україномовний бленд з накладанням 
«картоповий» сформовано злиттям слів-джерел «картопляний» та «топовий», в яких /tɔp/3 є омофонічним фрагментом в 
словах-джерелах. При формуванні даного бленда відбулося усічення слова-джерела «картопляний» до «картоп-».

1. картоповий (ресторан) < картопляний + топовий
spudtacular (restaurant) < spud + spectacular

Переклад англомовних блендів шляхом створення україномовних блендів з накладанням має щонайменше три переваги 
над іншими способами перекладу блендів в англомовних ситкомах. По-перше, такий метод надає перекладачу можливість 
забезпечити глядачів так званим моментом «Еврика!» (також відомим, як «Aha! moment» або «insight»), коли вони успішно 
вгадують слова-джерела, з яких сформовано бленд. Цікавий огляд впливу досягнення моменту «Еврика!» на сприйняття 
тексту подано С. Тополінським [12], а також Д. Седвіі та Г. Карлсоном [11]. По-друге, створюючи бленд, перекладач успішно 
передає грайливий тон мови джерела (А. Лєрер та Е. Маттіелло обговорюють гру слів засобом блендингу [8, 10]). Крім того, 
експерименти з семантичного праймінгу, проведені С. Уінтерз, показали, що носії української мови правильно розпізнають 
на слух слова-джерела лише в блендах з накладанням, але не в блендах з усіченням без накладання [14, с. 241]. Отже, саме 
запропонована структура (бленди з накладанням) є рекомендованою для перекладу англомовних блендів, адже вона сприяє 
правильному розумінню жарта, закладеного в бленді в ситкомі.

Беручи до уваги аргументи на користь використання блендів у перекладі, подані вище, ми створили бленди з накладан-
ням для перекладу англомовних блендів, ідентифікованих в перших трьох сезонах ситкому «Як я зустрів вашу маму». 10 
прикладів даного перекладу подано нижче.

(2)  англ.: ruttine < rut + routine 
 укр.: устомлений стиль життя < стомлений + устaлений стиль життя
(3)  англ.: spudtacular < spud + spectacular 
 укр.: картоповий < картопляний + топовий
(4)  англ.: Kwanzaapolitan < Kwanzaa + Cosmopolitan
 укр.: Паскерес < Паска + херес
(5)  англ.: Marshgammon < Marshall + backgammon
 укр.: Маршашки < Маршалл + шашки
(6)  англ.: Rice-A-Roni < rice + macaroni
 укр.: макарисни < макарони + рис
(7)  англ.: legendairy < legendary + dairy
 укр.: косирно < козирно + сир
(8)  англ.: Golden Reliever < Golden Retriever + relieve
 укр.: напудиль < напудити + пудель
(9)  англ.: slappetizers < slap + appetizers
 укр.: ляпетайзери < ляпас + апетайзери
(10)  англ.: slappetite < slap + appetite
 укр.: ляпетит < ляпас + апетит
(11)  англ.: revertigo < revert + vertigo
 укр.: назадпаморочення < назад + запаморочення
Зауважимо, що український варіант не є тотожним англійському щодо використаних слів-джерел (наприклад, 

«spectacular» передається, як «топовий»). У даному дослідженні ми притримуємося підходу П.А.Лоуа, який зауважує, що 
еквівалентність оригіналу та перекладу є поняттям відносним і що в перекладі гумору задля збереження стильової та праг-
матичної еквівалентності можна пожертвувати смисловою. За словами П.А.Лоуа, переклад жартів вимагає дотепності від 
перекладача, і перекладач повинен мати свободу бути креативним [9, с. 59].

Формування блендів з накладанням є нелегким завданням як щодо складності підбору слів-джерел з омофонічними 
фрагментами так і щодо необхідності вибору найкращого варіанта з можливих кандидатів у бленд. Це зумовлює потребу 
у системі правил та критеріїв, які б допомогли обрати найкращий із можливих варіантів. Формування блендів у даному 
дослідженні базується на спостереженнях блендингу в літературі, присвяченій блендингу в мовах взагалі, та в українській 
зокрема. 

Правило формування блендів з накладанням доволі просте: < -(…A)BC(D…)- + -(…X)BC(Y…)- → -(…A)BC(Y…)- … > 
[Winters, с. 142]. Однак, необхідно зазначити, що ми погоджуємося з Маттіелло та рядом інших дослідників щодо того, що 
фрагменти, які накладаються, не обов’язково повинні бути абсолютно омофонічними [10, с. 134]. Як було зазначено вище, 
слова-джерела таких блендів, як-от, наприклад, «картоповий», мають абсолютно омофонічні фрагменти. Однак, накладання 
допустиме і тоді, коли фрагменти слів-джерел, що накладаються, не є абсолютно ідентичними з точки зору фонологічних 
рис. Це проілюстровано, наприклад, блендом «косирно» під номером (7). А саме, фрагменти, що накладаються в даному 
бленді, є частково, а не абсолютно, омофонічними. Порівняйте /zɨr/ та /sɨr/: перші фонеми в даних фрагментах відрізняються 
фонологічною рисою [voice] (тобто, [дзвінкість]), адже /z/ є [+voice], а /s/ є [-voice]. Однак, схожість фрагментів /zɨr/ та /sɨr/ 
достатня для того, щоб мотивувати злиття даних слів-джерел у бленд. Крім того, омофонічні сегменти можуть бути розі-
рвані [10, c. 122 and 14, c. 16]. Наприклад, в бленді «устомлений» під номером (1) слова-джерела мають спільні фрагменти /
st/ та /lenɨj/, але /om/ та /a/ відрізняються.

2 Варто зауважити, що структурна класифікація блендів також виокремлює бленди з усіченням без накладання, наприклад, 
brunch < br(eakfast) + (l)unch [14, с. 24].

3 Фонемну транскрипцію в даній статті подано у відповідності до огляду фонемної системи української мови, запропонованої 
Уінтерз [14, с. 81–82].
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Дослідники блендингу також зауважили, що при формуванні бленда зазвичай зберігається ритмічний контур, тобто 
кількість складів та позиція наголосу, одного зі слів-джерел [14, c. 170]. С.Уінтерз називає слово-джерело, ритмічний контур 
якого зберігається, словом-матрицею (matrix word). В перекладі, поданому в пунктах (2)-(11), ритмічний контур збережено в 
блендах «устомлений», «макарисни», «косирно», «ляпетайзери» та «ляпетит». Основною причиною зміни ритмічного кон-
туру в деяких блендах (наприклад, «картоповий», «Паскерес», «Маршашки» та «напудиль») є те, що це потрібно для мож-
ливості накладання. Наприклад, в слові «картоповий» накладання можливе лише тоді, коли ми збережемо перші два склади 
трискладового слова «картопля» та всі склади трискладового слова «топовий», що призводить до формування чотирискла-
дового, а не трискладового бленда. Іншою причиною не зберігати ритмічний контур одного зі слів-джерел є необхідність 
зберегти більше матеріалу для того, щоб полегшити розпізнання слів-джерел та розуміння вкладеного в бленд значення. 
Наприклад, потенційний бленд «задпаморочення», в якому було б збережено ритмічний контур слова «запаморочення», 
легко було б неправильно інтерпретувати, тому було сформовано бленд «назадпаморочення», в якому збережено більше 
фонологічного матеріалу для полегшення правильної інтерпретації.

Після формування блендів (2)-(11) ми протестували ефективність методу перекладу англомовних блендів шляхом ство-
рення українських блендів з накладанням, провівши опитування 30 носіїв української мови. В даному опитуванні учасники 
оцінили дотепність різних варіантів перекладу блендів на українську мову. Одній групі з 15 учасників було показано 10 
відеофрагментів американського ситкому «Як я зустрів вашу маму» («How I Met Your Mother») в тому перекладі, що доступ-
ний широкому загалу онлайн (https://uafilm.tv/2522-yak-ya-poznayomyvsya-z-vashoyu-mamoyu.html). Як продемонстровано 
в колонці «Переклад онлайн» в таблиці 1, цей переклад включав такі підходи, як переклад лише одного слова-джерела, 
транслітерація англійського бленда та переклад обох слів-джерел фразою. Іншій групі з 15 учасників було показано ті самі 
10 фрагментів, але з нашим перекладом, в якому англомовні бленди було передано шляхом створення україномовних, як 
продемонстровано в колонці «Переклад авторів блендом з накладанням» в таблиці 1. Для полегшення розуміння жартів без 
перегляду цілої серії в деяких випадках було подано короткий виклад контексту (позначено курсивом в дужках у перекладі 
пунктів 5-10 в таблиці 1). Метою даного опитування було протестувати наступну гіпотезу: переклад з блендами сприйма-
ється як більш дотепний.

Таблиця 1.
Матеріали опитування, націленого на сприйняття двох варіантів перекладу

Номер 
фраг-
менту

Оригінал Переклад онлайн Переклад авторів блендом  
з накладанням

1.

Barney: You are in a rut. And I am a 
rut buster. I’m going to bust your rut.
Ted: It’s not a rut, okay? It’s a 
routine, and I like it.
Barney: Ted, what’s the first syllable 
in “rut-tine”? (How I Met Your 
Mother, season 1, episode 3)

Барні: Це нудна звичка. А 
я руйнівник звичок. Я на-
магаюся зруйнувати твої 
звички. 
Тед: Це не нудна звичка. 
Це стиль життя, і мені він 
подобається. 
Барні: Тед, який перший 
склад в слові «стиль 
життя»? 

Барні: Ти загруз у рутині. А я ворог рутини. Я 
буду твою рутину викорінювати. 
Тед: Це не рутина. Це усталений стиль життя, і 
мені він подобається. 
Барні: Ти маєш на увазі устомлений стиль 
життя?

2.

Ted: Kids, when you visit New York, 
there’s countless fun things to see and 
do. And yet Coleen and Lindsay took 
us to Tater-Skinz. 
Lindsay: This is our favourite 
restaurant in the city.
Ted: Yes, I’m sure it’s the best one 
of their 57 “spudtacular” east coast 
locations. (How I Met Your Mother, 
season 3, episode 2)

Тед: Дітки, коли ви при-
їжджаєте в Нью-Йорк, 
є безліч цікавих місць, 
які можна відвідати, та 
цікавих речей, які можна 
зробити. Однак, Колін та 
Ліндзі повели нас в «Тей-
тер скінз».
Ліндзі: Це наш улюблений 
ресторан в місті. 
Тед: О так, я впевнений, 
що це найкрутіше з 57 
знаних місць на східному 
узбережжі. 

Тед: Дітки, в Нью-Йорку є так багато всього, 
що можна побачити та спробувати. Однак, Ко-
лін та Ліндзі вирішили привести нас в ресторан 
«Картопляна шкірка».
Ліндзі: Це наш улюблений ресторан в місті.
Тед: О так, я впевнений, що з 57 ресторанів 
цієї мережі на східному узбережжі цей справді 
картоповий. 

3.
Ted: You want a good holiday drink, 
try his Kwanzaapolitan. (How I Met 
Your Mother, season 1, episode 9)

Тед: Якщо вам потрібний 
гарний напій на вихідні, 
спробуйте його «Кванза-
політен».

Тед: Якщо вам хочеться гарного святкового на-
пою, спробуйте його «Пасхерес».

4.

Barney: Just for that, when I win 
all the prizes, the only thing you 
guys are getting is Rice-A-Roni and 
Turtle Wax. (How I Met Your Mother, 
season 2, episode 20)

Барні: Знаєте, коли я там 
все виграю, ви отримаєте 
від мене лише пачку рису 
з овочами та автополі-
роль. 

Барні: Ось за це, коли я виграю всі призи, єди-
не, що ви від мене отримаєте, будуть макарис-
ни та автополіроль.

5.
Marshall: It’s called Marshgammon. 
(How I Met Your Mother, season 1, 
episode 15)

Маршал: Вона називаєть-
ся «Маршґемон».

(Про гру, яку Маршал вигадав)
Маршал: Вона називається «Маршашки».
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6.

Barney: It’s gonna be legend… Wait 
a second. I hope you are not lactose 
intolerant because the second half 
is “dairy”. Legendairy! (How I Met 
Your Mother, season 1, episode 3)

Барні: Це буде легенд… 
Почекай! Сподіваюся, 
в тебе немає лактозної 
несприйнятливості, тому 
що друга половини слова 
«дарно». Легендарно!

(Обговорюючи вечірку в Філадельфії – штаті, відо-
мому винаходом сиру «Філадельфія»)
Барні: Це буде ко… Почекай! Сподіваюся, в 
тебе немає несприйнятливості лактози, тому 
що друга частина слова «сирно». Косирно!

7.
Barney: There is another one. It’s 
called “Golden Reliever”. (How I 
Met Your Mother, season 3, episode 
8)

Барні: Є ще одне. Там 
інший пес.

(Подивившись відео, де собака пудить на не-
мовля)
Барні: Є ще одне відео. Називається «Напу-
диль».

8. Slappetizers! (How I Met Your 
Mother, season 3, episode 9) Передляпасна закуска.

(Святкуючи вигадане свято День Ляпаса, тоб-
то день, коли друзі збираються, щоб обміняти-
ся ляпасами за неподобства в минулому)
Ляпетайзери!

9.
Barney: Marshall, you are not eating. 
Did something spoil your slappetite? 
(How I Met Your Mother, season 3, 
episode 9)

Барні: Маршал, ти не 
їси. Щось перебило тобі 
апетит?

(Святкуючи вигадане свято День Ляпаса, тоб-
то день, коли друзі збираються, щоб обміняти-
ся ляпасами за неподобства в минулому)
Барні: Маршал, ти не їси. Щось зіпсувало тобі 
ляпетит?

10.
Marshall: Robin, your revertigo is 
really starting to aff ect your work. 
(How I Met Your Mother, season 3, 
episode 16)

Маршал: Робін, твоє ре-
вертіго псує тобі роботу.

(Про стан, коли починаєш поводитися, як шіст-
надцятирічна, зустрівшись з друзями зі школи)
Маршал: Робін, твоє назадпаморочення по-
чинає негативно впливати на твою роботу.

Результати опитування підтвердили висунену гіпотезу, адже переклад з блендами отримав значно вищі оцінки, ніж пе-
реклад іншими засобами, доступний онлайн. За шкалою від 1 до 10, де «1» позначає «зовсім не дотепно», а «10» позначає 
«дуже дотепно», учасники опитування оцінили переклад онлайн в середньому на 1.9 бала, а переклад з блендами з накла-
данням – в середньому на 8.4 бала (див. рис. 1).

Рис. 1. Оцінка перекладу (середнє арифметичне)

Оцінка перекладу, доступного онлайн, варіювалася від 1 до 3 з 10 балів (див. рис. 2), в той час як оцінка з блендами з 
накладанням – від 6 до 10 (див. рис. 3). Отже, переклад шляхом створення блендів сприймається носіями української мови 
значно краще, ніж інші види перекладу англомовних блендів.

Рис. 2. Оцінка перекладу онлайн (за шкалою від 1 до 10)

Рис. 3. Оцінка перекладу з блендами (за шкалою від 1 до 10)
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Підсумовуючи, зазначимо, що формування українських блендів з накладанням для перекладу англомовних блендів у 
ситкомах має ряд переваг, порівняно з іншими способами такого перекладу. Запропонований нами підхід дарує глядачам за-
хоплюючий момент «Еврика!», зберігає грайливість оригіналу та полегшує сприйняття та інтерпретацію тексту. Крім того, 
було виявлено, що глядачі оцінюють дотепність перекладу англомовних блендів значно вище, коли він містить україномовні 
бленди, у порівнянні з іншими методами перекладу. В перспективі, варто було б порівняти сприйняття кожного підходу до 
перекладу англомовних блендів окремо (наприклад: переклад обох слів-джерел фразою, запозичення і т.ін.) із сприйняттям 
перекладу з формуванням блендів. Це допомогло б зрозуміти, які способи перекладу є більш ефективними а, отже, вартими 
використання, коли не вдається сформувати бленд в мові-реціпієнті. Крім того, цікавим напрямком для подальшого до-
слідження є аналіз впливу структури бленда на його сприйняття глядачами (наприклад, чи бленди з накладанням будуть 
сприйматися як більш дотепні, ніж бленди з усіченням але без накладання).

Дане дослідження допомагає розкрити мало вивчену проблему в теорії перекладу: переклад блендів англомовних сит-
комів на українську мову. Було запропоновано метод вирішення даної проблеми та окреслено переваги даного методу. Крім 
того, цим дослідженням ми підтримуємо зростаючий серед українців тренд дивитися телебачення, включно з ситкомами, 
українською мовою. 
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ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ  
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Розглянуто особливості адекватного перекладу англомовних лексичних, морфологічних і синтаксичних одиниць нафтогазової 
тематики. Увага при цьому звертається на стиль і жанр технічного тексту. Проаналізовано основні труднощі перекладу за-
значеної термінології. Виявлено найбільш характерні помилки, що трапляються при перекладі вузькоспеціалізованих текстів. 
Встановлено, що при перекладі словосполучень в текстах нафтогазової термінології важливо не тільки знаходити відповідних 
у мові-цілі, а й перевіряти переклад кожного слова-компонента словосполучення зокрема. Проведене дослідження показало, що 
переклад текстів нафтогазової тематики вимагає спеціальної вузьконаправленої підготовки, глибоких знань української та ан-
глійської мов.

Ключові слова: перекладач, термін, термінологія, мова, адекватний переклад, спеціальна лексика, особливості, еквівалент, 
трансформація.
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WAYS TO ACHIEVE ADEQUACY IN TRANSITION OF SCIENTIFIC  
AND TECHNICAL TEXTS OF THE OIL & GAS INDUSTRY

This article describes the features of adequate translation of English lexical, morphological and syntactical units of oil-gas sphere. 
Particular attention is drawn to the style and genre of technical oil-gas texts. The main difficulties of the translation of this terminology are 
analyzed. It is proved that when translating phrases in the texts of oil and gas terminology it is important not only to find equivalent in the 
target language, but also to check the translation of each word-component of the phrase in particular. The author argues that the difficulties 
mentioned in the article in terms of terminology translation and explanations of how to overcome them, should help the translator in achiev-
ing accuracy, adequacy of translation as well as minimizing mistakes. For these purposes, one must also pay attention to the main methods 
of translation, to know the specifics of the industry. In general, the oil and gas sector combines a host of technologies from various fields of 
knowledge, such as engineering, chemistry, geology, insurance, accounting, and so on. The translator should also know the terminology. 
Moreover, with the advent of new technologies, equipment, and activities, oil and gas companies often develop their own terminology. A 
translator must also have a notion of this terminology. The conducted research shows that the translation of oil-gas texts requires special 
training, deep knowledge of native and foreign languages.

Key words: translator, term, terminology, language, adequate translation, special lexicon, features, equivalent, transformation.

Вступ. Будь-який професійний перекладач стикається з необхідністю перекладу спеціальних термінів з того чи іншого 
напрямку або роду діяльності, йому доводиться вирішувати проблему розуміння сенсу таких вузькопрофесійних текстів. 
Для того щоб здійснити грамотний і найбільш точний переклад, треба знати основну специфіку перекладу термінів, тобто 
як з безлічі значень будь-якого поняття знайти найбільш близький основному терміну мови перекладу еквівалент у вихідній 
мові.

Огляд наукової літератури з досліджуваного питання, а саме: шляхи досягнення адекватності при перекладі науково-
технічних текстів нафтогазової промисловості (І.В. Гошовська, О. Гриш, С. Дорошенко, О.М. Ріба-Гринишин, О. Царук, І. 
Требульова, Е.О. Слінкіна, С.В. Каткова, Є.Н. Попцова, І.Н. Гущина та ін.) дає можливість стверджувати, що в сучасному 
мовознавстві та перекладознавстві даній проблемі приділено недостатньо уваги. 

Мета роботи – висвітлити шляхи досягнення адекватності при перекладі науково-технічних текстів нафтогазової про-
мисловості, зокрема виявити особливості способів перекладу англійських термінів на українську мову в науково-технічних 
текстах нафтогазової сфери.

Матеріалом дослідження послугували англійськомовні фрагменти текстів нафтогазової тематики та їх українськомовні 
відповідники.

У роботі були використані: лексикографічний, порівняльний, описовий методи та метод перекладацьких трансформацій. 
Новизна роботи полягає в послідовному вивченні та аналізі шляхів досягнення адекватності при перекладі науково-

технічних текстів нафтогазової промисловості, а також в описі нових стратегій та тенденцій перекладу англійськомовної 
термінології нафтогазової тематики на українську мову.

Основна частина. Для того, щоб досягти адекватності при перекладі термінів, важливо зрозуміти взаємозв’язок тер-
міна і тексту, більше того, потрібно розуміти і ситуацію використання структурних і семантичних типів термінів. Також 
необхідно знати основні способи перекладу. Перекладач перед тим як почати переклад тексту з нафтогазової сфери повинен 
отримати необхідні знання про нафтогазову промисловість для більш точного пошуку еквівалента в мові перекладу, вміти 
вибрати відповідний до тієї чи іншої ситуації. Дуже важливо звертатися до перекладацьких трансформацій у разі відсутнос-
ті еквівалента в мові перекладу.

Але еквіваленти термінів не завжди існують, найчастіше в перекладі термінів використовують такі трансформації:
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– описовий переклад або експлікація є найзручнішим способом пояснення незрозумілого терміна, єдиний недолік якого 
– громіздкість і багатослівність: 

air gap at – відстань по вертикалі від рівня спокійного моря до нижньої кромки верхнього корпусу напівзанурювальної 
бурової платформи під час буріння [17, с. 14];

– переклад шляхом використання родового відмінка за допомогою прийменника of:
well of flow – прояв свердловини [17, с. 363];
– транскрибування, коли термін за звучанням схожий у вихідній мові і у мові перекладу:
Dornick Hills – Дорнік Хіллз (свита відділу атока пенсильванської системи, Середньоконтинентальний район) [15, с. 56];
– транслітерація – переклад шляхом відтворення графічної форми за допомогою букв мови перекладу. Однак це рідкіс-

ний випадок, саме через такий спосіб з’явилися «хибні друзі» перекладача, такі як: contribution ‘контрибуція’, data ‘дата’, 
decade ‘декада’, simulation ‘симуляція’, etc., що грубо спотворює зміст тексту;

– калькування – переклад термінів шляхом їх точного відтворення засобами української мови, а точніше – дослівний 
переклад:

The excess gas is then present in the form of a free gas cap [20, c. 93].
Надмірний газ, у таких випадках, присутній у формі вільної газової шапки.
 Відповідні приклади наочно показують, що терміни-словосполучення переведені дослівно: excess gas ‘надлишковий 

газ’ = excess ‘надлишковий’ + gas ‘газ’ і gas cap ‘газова шапка’ = gas ‘газовий’ + cap ‘шапка’, тим самим утворюючи іменні 
словосполучення, створені за типом узгодження.

Скористаємося визначенням, що «перекладацькі трансформації – це міжмовні перетворення, перебудова елементів ви-
хідного тексту, перефразування з метою досягнення перекладацького еквівалента» [19, с. 98]. Серед відібраних нами термі-
нів у якості перекладацьких трансформацій були застосовані заміни і опущення:

The number of barrels of reservoir oil at reservoir pressure and temperature which will yield one barrel of stock tank oil at 60 °F 
and atmospheric pressure is referred to as the formation volume factor or reservoir volume factor [20, c. 74]. – Кількість барелів 
пластової нафти, які, при наявному пластовому тиску і температурі, необхідно витягти для отримання на гирлі одного 
бареля товарної нафти при температурі 60 ° F і наявному атмосферному тиску, називається об’ємним коефіцієнтом нафти.

Спосіб заміни був використаний також для термінів dendritic fingers ‘дентрітова текстурa’, gas-oil ration ‘газовий чинник’.
– переклад з використанням різних прийменників:
exploratory oil rig – розвідувальне буріння на нафту [17, с. 233], 
maintenance floor – майданчик для обслуговування обладнання [17, с. 208].
З перекладом звичайних слів можуть виникнути складнощі, які в підсумку виявляються спеціалізованими термінами:
christmas tree ‘різдвяна ялинка’ – фонтанна арматура [17, с. 340], 
show – ‘нафтогазопрояви’ [17, с. 305], а не ‘шоу’, 
killing a well – не ‘вбивство свердловини’, а ‘глушіння’ [17, с. 188].
Тому перекладачеві необхідно заздалегідь вивчити спеціальну термінологію.
Неточності в перекладі можуть привести до серйозних наслідків: псування устаткування, аварій, травм на виробництві. 

Потрібно неодмінно звертати увагу на багатозначність термінів. Наприклад, engine якщо відноситься до газової галузі, озна-
чає ‘двигун’, ‘машина’, ‘паровоз’, oil – ‘мастило’, ‘масло’ і ‘нафту’. Через багатозначність термінів виникають труднощі для 
технічного перекладача.

Зустрічаються також багатокомпонентні терміни, які мають стійкий варіант перекладу:
oil and gas properties – нафтогазоносні ділянки; балансові запаси нафти і газу, властивості нафти і газу [17, c. 231];
geological and geophysical costs – витрати на геолого-фізичні роботи [15, c. 128);
upstream activities – діяльність з розвідки і видобутку [15, с. 312].
Зустрічаються в нафтогазовій галузі і такі іменники, які зазвичай сприймаються як власні імена. Типовим прикладом є 

термін geronimo, яким позначають пристрій для аварійного спуску верхового робітника з помосту. Як бачимо, легендарний 
лідер апачів Джеронімо тут ні до чого. Мають місце також інші приклади:

siberian light oil – сибірська легка нафта, вона має чудову якість, через яку продавати її під власним брендом виходить 
вигідніше [15, с. 289];

wallstreet refiners – інвестиційні фірми на вулиці Уолл-Стріт (Лондон), які продають і купують ф’ючерси (термінові бір-
жові контракти) на нафту і нафтопродукти [15, с. 355];

Texas Tea – термін, який також використовувався для опису нафти і був популяризований у відомому шоу The Beverly 
Hillbillies в 1960 році фразою «Нафта – це чорне золото, Техаський чай» [15, с. 309].

Таким чином, для перекладача важливий високий рівень професіоналізму. Йому необхідно вивчати спеціальну літе-
ратуру і якісні, постійно оновлювані довідкові матеріали, щоб справлятися з виникаючими труднощами при перекладі з 
англійської мови технічних термінів.

Кожна мова має власні лексичні, морфологічні та синтаксичні норми. Перекладаючи текст іншою мовою, треба знайти 
такі засоби і передусім граматичні форми, які б так само відповідали змістові, як відповідає своєму змістові форма оригіна-
лу. Отже, адекватний переклад – це відтворення єдності змісту і форми оригіналу засобами іншої мови. Переклад в цілому 
може бути адекватним навіть за відсутності формальної точності відтворення окремих слів та словосполук. Нерідко пере-
клад є адекватним саме завдяки порушенню цієї поверхової точності [2].

Розгляньмо з цього погляду особливості української та англійської мов. Так, українському науковому стилю властиві 
п’ять характерних ознак [4, c. 24]:

1. Дієслівність української мови. У центрі українського речення переважно процес, а не предмет, тому логічний наголос 
найчастіше падає на присудок, а не на підмет. Енергетика українського мовлення зосереджена в безпосередній дії, вираже-
ній неозначеною або особовою формою дієслова, дієприслівником або дієслівною формою на -но, -то.
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2. Безособовість викладу. У текстах нафтогазової промисловості переважають безпідметові речення, у яких, не назива-
ючи суб’єкта, висувають на перший план процес (дію, подію).

3. Пріоритетність активних конструкцій. На відміну від російської та англійської мов, українська мова надає перевагу 
активним конструкціям над пасивними, окрім двокомпонентних конструкцій з пасивним дієприкметником, і лише в чітко 
зазначених випадках, коли треба відтінити не процес, а ознаки, набуті підметом унаслідок процесу. 

4. Уживання дієслів на -ся лише як зворотних.
5. Додаток в орудному відмінку може позначати лише знаряддя й відповідати на питання чим?, а не діяча.
Особливостям англійської фахової мови та типовим помилкам перекладу з англійської мови присвячено достатньо пу-

блікацій та окремих видань [2; 1]. Проте йдеться переважно про переклад з англійської мови російською, а рекомендації, як 
перекладати українською (Бик; Требульова) не враховують зазначені вище особливості української фахової мови. Зважаючи 
на це, розглянемо деякі особливості перекладу текстів нафтогазової промисловості з англійської мови українською, ілю-
струючи їх конкретними прикладами (ISO), який наказом Держспоживстандарту України від 19.09.2008 № 335 затверджено 
як національний стандарт України (ДСТУ). 

Досвід фахових перекладачів з англійської мови українською свідчить, що частіше доводиться спостерігати розбіжність 
між граматичними формами і синтаксичними конструкціями цих мов, ніж їх подібні властивості. Зокрема, англомовні тек-
сти нафтогазової промисловості містять велику кількість пасивних конструкцій. Це пов’язано з рядом особливостей, голов-
ною з яких є те, що в англійській мові можна перетворити в пасивну конструкцію речення з дієсловом в активному стані з 
прямим або прийменниковим додатком, що в українській мові неможливо [2]. Наприклад: 

When the aft draught is greater than the forward draught, the vessel is said to be trimmed by the stern [20, c. 174]. – Коли осадка 
корми більша, ніж осадка носової частини, кажуть, що судно посаджено на корму. 

У цьому випадку українська пасивна конструкція принципово не можлива, тому зазвичай уживають активну безпід-
метову конструкцію. 

Проте в багатьох випадках часто калькують українською англійську пасивну конструкцію, що суперечить нормам укра-
їнської мови. Так, в англійській пасивній конструкції додаток з прийменником by позначає діяча чи певну природну силу [1, 
c. 187]. Зважаючи на норми української мови, помилковим є буквальний переклад, що містить зворот з пасивним дієприк-
метником та додатком в орудному відмінку, який позначає діяча. У таких випадках треба вживати активну конструкцію – 
підрядну частину [3, c. 31]:

Текст оригіналу Текст перекладу
Letter issued by any participant in a custody transfer citing 
any condition with which issue is taken [18, c. 3].

Statement issued by a receiving party, certifying the outturn 
quantity [18, c. 6].

Лист про розбіжності, що його склав будь-який учасник 
передавання, і в якому зафіксовано умову, через яку виникла 
суперечка.
Документ, що його видає сторона-одержувач, у якому засвід-
чено вивантажену кількість.

Якщо додаток з прийменником by позначає предмет або природні сили, адекватний український переклад можуть міс-
тити як дієслівні форми на -но, -то з додатком в орудному відмінку без прийменника, так і активні підметові конструкції, 
наприклад:

Текст оригіналу Текст перекладу
Identified volume of product, the quality of which is covered 
by a single certificate of quality or certificate of analysis [18, 
c. 6].
The required power is supplied by the kinetic energy of the 
moving liquid [18, c. 7].

Певний об’єм продукту, якість якого визначено одним сер-
тифікатом якості чи сертифікатом аналізу. 

Потрібну потужність забезпечує кінетична енергія потоку 
рідини.

Англійський додаток з прийменником with завжди позначає знаряддя [1, c. 176]. З огляду на це, відповідником йому буде 
український додаток в орудному відмінку без прийменника. Наприклад: 

Shafts are turned with cutters [20, c. 237]. – Вали обточують різцями. 
Описуючи технологічні операції в англомовних текстах нафтогазової промисловості, часто вживають пасивні конструк-

ції. У випадку, коли технологічні операції виконує не автоматика, а люди, в українському перекладі необхідно вживати нео-
значено-особові речення:

Текст оригіналу Текст перекладу

The water is discharged overboard [18, c. 8].
The next crude oil cargo is loaded on top of the residues [18, 
c. 9].

Воду вивантажують за борт.

Наступний вантаж сирої нафти завантажують поверх за-
лишків.

В українській наукових текстах нафтогазової промисловості часто надають перевагу дієслівним конструкціям, зокрема, 
інфінітивним над віддієслівними іменниками, наприклад:

Текст оригіналу Текст перекладу
The device is used to retard evaporation of volatile products 
in a tank [18, c. 10].

Пристрій застосовують, щоб гальмувати випаровування 
летких продуктів із резервуара.

В інших випадках уживають дієприкметникові звороти з пасивними дієприкметниками. Проте типовою помилкою бага-
тьох текстів нафтогазової тематики є поєднання в одній конструкції підрядної частини з дієприкметниковим зворотом [14, 
c. 258]. У таких випадках правильно вживати або дієприкметниковий зворот, або підрядну частину:
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Текст оригіналу Текст перекладу
The certificate of quality details the results of analysis on all 
properties that are required in the cargo specification [18, c. 7].

Сертифікат якості деталізує результати аналізу щодо всіх 
властивостей, потрібних для специфікації вантажу.

В українських текстах нафтогазової тематики найпоширенішою синтаксичною помилкою є надмірне вживання речень з 
розщепленим присудком у формі ‘дієслово + віддієслівний іменник’, де значення передає саме віддієслівний іменник, а ді-
єслово лише вказує на дію взагалі. Замість розщеплених присудків, що не є усталеними дієслівно-іменниковими сполуками, 
треба вживати дієслово, що є природнішим для української мови й економнішим засобом:

Текст оригіналу Текст перекладу
The reference point on the dip hatch from which manual 
measurements are made [18, c. 6].

Орієнтир на пробовідбиральному люку, через який вимірю-
ють уручну.

Перекладаючи тексти нафтогазової промисловості, зокрема стандарти, треба розрізняти безпідметові конструкції з ді-
єслівною формою на -но, -то та підметові конструкції з пасивним дієприкметником. Безпідметові та підметові конструкції 
не суперечать нормам української мови, але між ними є певна відмінність [14, c. 257]. Дієприкметники доцільно вживати 
лише там, де йдеться про ознаку. Не можна ставити поряд в одному реченні два дієприкметники або дієприкметник з при-
кметником, перший з яких є присудком, а другий – означенням:

Текст оригіналу Текст перекладу
Weight to which the detecting element guide wires are at-
tached to hold them taut and vertical [18, с. 3].

Вантаж, до якого приєднано напрямні дроти давача, щоб 
тримати ці дроти туго натягненими і вертикальними.

Отже, переклад науково-технічних англомовних текстів нафтогазової промисловості має відповідати синтаксичним нор-
мам української мови.

Висновки. При перекладі текстів нафтогазової тематики можуть виникати такі труднощі: багатозначність, багатокомпо-
нентність, незнання термінології українською мовою та реалії.

Тільки володіючи знаннями в галузі нафтогазової промисловості, можна вибрати необхідний варіант перекладу терміна 
серед безлічі інших.

Кожен термін може бути однокомпонентним або багатокомпонентним. При роботі з текстом необхідно перевіряти пере-
клад поняття окремо і в поєднанні з сусіднім словом.

Перекладач може знайти відповідний переклад терміна українською мовою, але не знатиме його точного значення. У 
таких ситуаціях також знадобляться знання в галузі нафтогазової промисловості.

Найменування, їх переклад необхідно обов’язково перевіряти, оскільки вони найчастіше вже мають свій переклад різ-
ними мовами.

Зазначені в статті труднощі перекладу термінів, роз’яснення, як їх подолати, повинні допомогти перекладачеві в до-
сягненні точності, адекватності перекладу, в мінімізації помилок. Для цих цілей потрібно також звертати увагу на основні 
способи перекладу, знати специфіку галузі. В цілому нафтогазовий сектор поєднує в собі безліч технологій із різних облас-
тей знань, таких як інженерна справа, хімія, геологія, страхування, бухгалтерія та ін. Цю термінологію теж потрібно знати. 
Більш того, з появою нових технологій, обладнання, напрямків діяльності нафтогазові компанії часто розробляють власну 
термінологію, про яку також необхідно мати уявлення.

Синтаксис та термінологія англійськомовних текстів нафтогазової тематики має відповідати нормам української фахової 
мови, безумовно, зберігаючи при цьому ідентичність міжнародному стандарту за технічним змістом, або маючи чітко ви-
значені технічні відхили. 
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ЛЮДИНА ТА ЇЇ ПОЧУТТЯ Й ЕМОЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

У статті розглядаються вербалізація восьми первинних біполярних емоцій людини засобами англійської фразеології; аналі-
зуються основні підходи до розуміння змісту та особливостей понять «емоції» та «почуття»; висвітлюються основні підходи 
до класифікації емоцій (П.Екман, Р.Плутчик, В.Г.Перрот); класифікуються обрані англійські фразеологічні звороти у контексті 
теорії Роберта Плутчика. Фразеологічні звороти, що описують або називають емоції, є достатньо численними в англійській мові 
та характеризують усі базові емоції без переважання однієї чи двох.

Ключові слова: базові емоції, фразеологізм, почуття та емоції людини.

Iryna Vorobyova
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HUMAN’S FEELINGS AND EMOTIONS IN ENGLISH PHRASEOLOGY

The work studies the issue of verbalization of eight primary bipolar human emotions in the context of English phraseology. First, it 
analyzes the main approaches to defining the meaning and features of the “emotion” and “feeling” concepts. Mainly, these concepts are 
defined as the following: In psychology, “emotion” is often defined as a complex state of feeling that results in physical and psychological 
changes that influence thought and behavior. “Feeling”, in psychology, is the perception of events within the body, closely related to emo-
tion. Their close connection is obvious. Second, it describes the main approaches to the classification of emotions (P.Ekman, R.Pluchchik, 
V.G.Parrot, etc.). P.Eckman suggested six basic emotions: fear, disgust, anger, surprise, happiness, and sadness; and later expanded this 
list with other basic emotions: embarrassment, excitement, contempt, shame, pride, satisfaction, and amusement. R.Plutchik introduced the 
“wheel of emotions” and proposed eight primary emotional dimensions: happiness vs. sadness, anger vs. fear, trust vs. disgust, and sur-
prise vs. anticipation. Third, it classifies the selected English idioms in the context of Robert Plutchik’s theory. Phraseological phrases that 
describe or name emotions are abundant in English language and characterize all basic emotions without the predominance of one or two.

Key words: Basic emotions, phraseology, feelings and emotions of a person.

Емоції та почуття людини пронизують всю її комунікативну діяльність, усі сфери життя та відображаються на всіх 
рівнях мови. Вживаючи той чи інший фразеологічний зворот, людина вкладає в нього позитивні або ж негативні емоції. 
Переживання емоційних станів – радості, любові, дружби, симпатії, прихильності, болю, суму, страху, ненависті, презир-
ства, огиди тощо – завжди супроводжуються відповідними зовнішніми або внутрішніми виразами. Достатньо виникнути 
емоційному збудженню, як негайно весь організм включається в його вираження. 

У мовознавстві фразеологія розглядається як «сукупність стійких словосполучень, аналогічних словами по своїй від-
творюваності в якості готових і цілісних одиниць» [9, с. 4], а фразеологічна картина світу розуміється як частина мовної 
картини світу, описана засобами фразеології. Таким чином, фразеологічна картина світу – це універсальний спосіб класи-
фікації фразеологізмів на підставі лінгвістичних і екстралінгвістичних особливостей одиниць. Людські емоції, як і будь яка 
інша характеристика людини та її існування у всесвіті, піддаються вербалізації та класифікації у відповідно лінгвістичному 
(опредмечення засобами фразеології) та психологічному аспектах (структурування в контексті опису характеру людини).

Характер – це психічне явище, ірреальне утворення, дане нам у свідомості, яке являє собою систему вроджених і набу-
тих якостей особистості, що виявляються у її поведінці. Характер людини, на думку І.Волошкіної, володіє такими ознаками: 
1) просторовість, 2) динамічність, 3) статичність, 4) темпоральність, 5) інтенсивність, 6) активність / пасивність, 7) інформа-
ційність (оцінність), 8) контрольованість / неконтрольованість, 9) ґендерна ознака. І кожна зі вказаних ознак знаходить свою 
реалізацію у фразеологічному знаку [3, 9]. Розуміння характеру як єдності його рис не виключає виокремлення в його струк-
турних компонентів з метою глибшого пізнання його сутності. У структурі характеру виокремлюють такі його компоненти: 
спрямованість, переконання, розумові риси, емоції, волю, темперамент, повноту, цілісність, визначеність, силу [5, с. 174]. 
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На думку К.Ушинського, словом «характер» позначають, зазвичай, всю сукупність тих особливостей, якими відрізняєть-
ся діяльність однієї людини від діяльності іншої [7, с. 299]. Трактуючи поняття характеру, науковець орієнтувався також на 
традиційний поділ психічних явищ, який зустрічається ще в Аристотеля, Спінози і Декарта, а саме на: а) явища свідомості 
(розум, «теоретичне життя»); б) почування (серце, «життя почувань»); в) явища, «яким дають загальну назву воля (процес 
дії, «життя практичне») [7, с. 417]. Цей поділ ще не визначає структуру характеру, але відкриває шлях до її висвітлення: він 
з усією очевидністю вказує на ту сторону характеру, яка стосується спроможності людини до дії.

Проте, як твердить О.Вишневський, спроможністю до дії сама діяльність і, відповідно, структура характеру не вичерпу-
ються, бо людина, будучи істотою духовною, здатна ще й керувати своєю діяльністю, розпоряджатись своїми можливостями 
і діяти в одному напрямку та стримувати свої зусилля в іншому. Отож, структура характеру повинна включати і компонент 
морально-етичної саморегуляції характеру, певні ціннісні засади, зокрема ті, які забезпечують взаємодію людини з соціаль-
ним середовищем та з природою. Таким чином, у структурі характеру науковець виявляє п’ять головних складових: чуттє-
вомотиваційну сферу, інтелект, сферу волі та набір індивідуальних прикмет людини, а також соціальні і валео-екологічні 
цінності, якими вона керується [2, с. 240]. 

Діяльність людини, її поведінка завжди викликають позитивне або негативне ставлення до неї. Ставлення до дійсності 
відображується в мозку й переживається як задоволення або незадоволення, радість, сум, гнів, сором. Такі переживання 
називають емоціями, почуттями. Емоції та почуття здійснюють сигнальну та регулювальну функції, спонукають людину 
до знань, праці, вчинків або стримують її. Людські емоції та почуття найяскравіше виражають духовні запити і прагнення 
людини, її ставлення до дійсності.

Будь-яка людина знає, що таке емоції, проте описати і пояснити їх не завжди здатна. Проблема емоцій в науці й дотепер 
залишається загадковою й багато в чому незрозумілою, хоча їхня роль у керуванні поведінкою людини велика. Емоції й по-
чуття, виконуючи різні функції, беруть участь у керуванні поведінкою людини як невимушений компонент, втручаючись у 
нього як на стадії усвідомлення потреби й оцінки ситуації, так і на стадії ухвалення рішення та оцінки досягнутого резуль-
тату [1, с. 437].

Емоції та почуття органічно взаємопов’язані, але за змістом і формою переживання вони не тотожні. На думку 
С.Максименка, емоція – це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності. Розрізняють прості 
(переживання задоволення від їжі, бадьорості, втоми, болю) та складні (переживання задоволення при сприйманні музики, 
пейзажу) емоції. Прості емоції в людському житті перетворилися на складні емоції та почуття, характерна ознака яких по-
лягає в тому, що вони виникають у результаті усвідомлення об’єкта, що викликав їх, розуміння їхнього життєвого значення. 
Почуття ж – це специфічні людські, узагальнені переживання ставлення до людських потреб, задоволення або незадоволен-
ня яких викликає позитивні або негативні емоції [5, с. 142].

Емоційно-психічний план породжує і реєструє емоції у межах двох полюсів: любов/ненависть, радість/сум, спокій/
тривога, довір’я/недовір’я, сміливість/страх, захищеність/беззахисність тощо [2, с. 201]. Людські відчуття часто репрезен-
туються проміжними характеристиками між цими полюсами. 

О.Маклаков, розглядаючи почуття як один із видів емоційних станів, диференціює їх так: 
1. Емоції більшою мірою пов’язані з біологічними процесами, а почуття – із соціальною сферою.
2. Емоції більшою мірою пов’язані зі сферою несвідомого, а почуття максимально представлені в нашій свідомості.
3. Емоції найчастіше не мають певного зовнішнього вияву, а почуття мають.
4. Емоції короткотривалі, а почуття тривалі, відображають стійке ставлення до яких-небудь конкретних об’єктів [1, с. 439].
М. Фіцула визначає почуття як «психічні стани і процеси, у яких відображено емоційний бік духовного світу людини, її 

суб’єктивне переживання подій і емоційне ставлення до навколишньої дійсності» [8, с. 216]. Автори навчального посібника 
«Основи загальної психології» розуміють емоції як «психічні процеси, що перебігають у формі переживань і відображають 
суб’єктивну значущість і оцінку зовнішніх та внутрішніх ситуацій для життєдіяльності людини» [6, с. 7], а почуття як «спе-
цифічно людські, узагальнені переживання ставлення до потреб, задоволення або незадоволення яких зумовлює позитивні 
чи негативні емоції – радість, любов, гордість, сум, гнів, сором, обурення, любов тощо. Почуття проймають, забарвлюють 
у певний тон усі прояви психічної діяльності людини – її відчуття, сприйняття, думки, уяву, усі види її діяльності» [6, с. 8].

Багатовимірність емоцій, їхній прояв на різних рівнях відображення дійсності, розмитість, здатність до злиття усклад-
нює опис, що зумовлює існування багатьох класифікацій (П. Анохін, В. Вілюнас, Б. Додонов, Л. Дорфман, К. Ізард, А. Лук, 
С. Рубінштейн, П. Симонов та ін.). Принциповим є розподіл емоцій на позитивні та негативні. Емоційні стани та форми їх 
виявлення детермінуються здебільшого соціальними чинниками, хоча не можна ігнорувати й деякі вроджені особливості 
людини. Багатство емоційних станів виявляється у формі настроїв, афектів, стресів, фрустрацій, пристрастей тощо.

Неодноразово науковці намагались створити універсальну класифікацію емоцій. Пол Екман розробив свій перелік осно-
вних емоцій після проведення досліджень у контексті багатьох різних культур. У всіх вивчених культурах він виявив шість 
основних емоцій: гнів, огиду, страх, щастя, смуток і подив. У 1990-х роках науковець додав до цього переліку задоволення, 
презирство, збентеження, хвилювання, провину, гордість за досягнення, полегшення, насичення, сенсорне задоволення і 
сором [10]. 

Роберт Плутчик [12, с. 349] запропонував вісім первинних біполярних емоцій:
«ПЕРВИННА» ЕМОЦІЯ «ПЕРВИННА» ОПОЗИЦІЯ

joy
trust
fear

surprise
sadness
disgust
anger

anticipation

sadness
disgust
anger

anticipation
joy

trust
fear

surprise
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і вісім просунутих емоцій, кожна з яких складається із двох основних: 
«ПРОСУНУТА» ЕМОЦІЯ СКЛАДАЄТЬСЯ З … «ПРОСУНУТА» ОПОЗИЦІЯ

Optimism
Love

Submission
Awe

Disappointment
Remorse
Contempt

Aggressiveness

Anticipation + Joy
Joy + Trust

Trust + Fear
Fear + Surprise

Surprise + Sadness
Sadness + Disgust
Disgust + Anger

Anger + Anticipation

Disappointment
Remorse
Contempt

Aggressiveness
Optimism

Love
Submission

Awe

Він же унаочнив свою теорію, створивши т.зв. «колесо емоцій».
Найбільш детальною класифікацією емоцій до сьогодні є, ймовірно, теорія В. Геррода Перрота, який виявив понад сто 

емоцій і розробив їхню структуру [11], а саме: первинні емоції (напр., любов, гнів, страх), вторинні емоції (напр., пожадли-
вість, пікантність, роздратування, захоплення, терзання) і третинних емоцій (напр., захоплення, пристрасть, ізоляція, екстаз, 
скорбота, пригнічення).

Фразеосемантична група «Почуття та емоції» представлена фразеологічними одиницями, які відображають загальний 
емоційний стан людини. Спираючись на розуміння понять «почуття» і «емоція» та елементи «колеса емоцій» Р.Плутчика, 
ми розподілили окремі виявлені фразеологічні одиниці за тими емоційними станами, які вони виражають, а саме за опо-
зиціями Joy/Sadness, Trust/Disgust, Fear/Anger, Surprise/Anticipation: 

Joy – Sadness 

have one’s heart (sink) in one’s boots, pull the heartstrings, break someone’s heart, take (something) to heart, 
have the time of (one’s) life, (to walk) dance on air, be (as) happy as a clam (at high tide), cry one’s eyes out, 
cry over (someone or something), wear one’s heart on a sleeve, feel blue, have a face like a wet weekend, 
sadder but wiser, sad sack, more in sorrow than in anger, be full of the joys of spring, pride and joy

Trust – Disgust in the trust of (someone), not trust (someone) farther than (one) can throw (them), not trust (one) an inch, 
disgusted at / with (someone or something)

Fear – Anger

get cold feet, be afraid of one’s shadow, chicken hearted, jump out of one’s skin, give smb chills, shake 
like a leaf, have one’s heart in one’s mouth, burst / blanch / boil with (an emotion), bristle with rage, more 
in sorrow than in anger, flame / flash with anger, for fear of (something), without fear or favour, fear no 
colours

Surprise – Anticipation jump out of one’s skin, have one’s heart in one’s mouth, shake one’s head, big eyes, out of the blue, bother 
(one’s) (pretty little) head about (something), take (something) to heart, be in for a surprise

Зазначимо, що кількість фразеологічних зворотів, що позначають почуття та емоції людини, є приблизно однаковою за 
групами, що ми виділили. Це свідчить про те, що англійська мова не фокусується на якійсь одній групі емоцій, не зважаючи 
при цьому на інші. В контексті емоційності британців (а точніше, показної не-емоційності) ми повинні засвідчити чималу 
кількість фразеологізмів, що описують людину саме в цій сфері її життя. Як ми бачимо, за характером репрезентації одне і 
те ж почуття може мати різне втілення в мовних знаках: найменування (pride and joy), опис (have one’s heart in one’s mouth) 
або вираз емоції (flash with anger). Однак, такий поділ є недостатньо чітким, формування семантичного поля базових емоції 
потребує окремого дослідження із залученням такого методу як асоціативний експеримент. 

Як вже було зазначено, емоцій в першу чергу поділяються на позитивні та негативні, адже почуття і переживання, що 
їх спричиняють, є результатом задоволення або незадоволення від певних подій навколишньої дійсності. Однак, зробити 
настільки чіткий розподіл фразеологічних зворотів не вбачається можливим. Адже сам по собі фразеологізм може не мати 
яскравої позитивної або негативної конотації, а отримує таку лише в контексті, напр., pull the heartstrings – “to stir one’s 
emotions”, take (something) to heart – “to treat something as significant or important and be moved, affected, influenced, or upset 
by it at a personal level”, have one’s heart in one’s mouth – “to feel strongly emotional about someone or something”. Як бачимо, 
лише конкретна ситуація, щодо якої може бути вжитим цей фразеологічний зворот, додасть позитивної чи негативної конота-
ції вислову. Натомість, маємо виділити також фразеологізми, що мають закріплене забарвлення, напр., негативні: have a face 
like a wet weekend – “to look miserable”, not trust (one) an inch – “to not trust one at all”, chicken hearted – “cowardly or fearful”; 
позитивні: be (as) happy as a clam (at high tide) – “to be very joyful and content”. Можемо твердити, що причини конкретного 
негативного чи позитивного забарвлення вказаних (та й інших) фразеологічних зворотів різні: лексеми з негативною/пози-
тивною конотацією (miserable, joyful), заперечні частки у складі (not), асоціації, пов’язані з тим чи іншим зоонімом (chicken). 

Емоцій та почуття є складними ментальними утвореннями, що містять усе розмаїття уявлень про емоції певної лінг-
вокультурної спільноти, а саме результати осмислення феномена емоцій, інформацію про типові ситуації, що виникають у 
людини ті чи інші емоції, різні сценарії переживання емоцій, тощо. Незважаючи на той факт, що більша частина визначених 
науковцями емоцій визнаються універсальними якщо не для всіх, то для багатьох культур, у різних мовах вони мають певну 
специфіку вербалізації. Причиною цього є те, що кожна лінгвокультурна спільнота має власні способи осмислення сутності 
емоцій і власну інтерпретацію його результатів. Фразеологічні одиниці в цьому відношенні представляють особливий інтер-
ес для дослідника, адже вони, внаслідок образного представлення знань, найяскравіше відображають національно-культур-
ні особливості мовної спільноти, а зв’язок фразеологізмів із т.зв. наївною картиною світу визначає одночасну вербалізацію 
та інтерпретацію концепту в системі культурних смислів, закріплених в картині світу. А отже, забезпечують простір для 
подальших наукових розвідок.
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КУЛЬТУРНО-МАРКОВАНІ МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ КОНСТУЮВАННЯ  
РЕКЛАМНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ І ЯПОНСЬКІЙ МОВАХ

Пропоновану статтю присвячено дослідженню мовних одиниць морфологічного рівня в українському і японському реклам-
них текстах. Звернено увагу на специфіку рекламних повідомлень у сфері косметології. Основний зміст дослідження становить 
аналіз морфологічних культурно-маркованих засобів рекламних повідомлень з метою встановлення кореляцій мови реклами з па-
раметрами менталітету і культури двох народів. Автор простежує міжмовних симетрію і асиметрію рекламних текстів і 
приходить до висновку, що глобальні тенденції розвитку реклами засновані, з одного боку, на стандартизації рекламних ідей, а 
з іншого, на тенденції до диференціації, до локалізації реклами, до виявлення в рекламному дискурсі самобутності народу, його 
культури. Отже, порівняльне вивчення національно-маркованих одиниць морфологічного рівня, представлених в текстах сучасної 
реклами, надає багатий матеріал для міжкультурних досліджень реклами.

Ключові слова: рекламний текст, морфологічні засоби, косметологія, особові, присвійні й означальні займенники, прикметни-
ки позитивно-оцінної семантики, дієслова наказового способу, числівники, іменники.
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CULTURAL-MARKED MORPHOLOGICAL FEATURES OF CONSTRUCTION  
OF ADVERTISING MESSAGE IN UKRAINIAN AND JAPANESE LANGUAGES

The proposed article is devoted to the study of linguistic units of the morphological level in Ukrainian and Japanese advertising texts. 
Pay attention to the specifics of advertising messages in the field of cosmetology. The main content of the study is an analysis of morpho-
logical cultural-marked advertising messages in order to establish correlations of the language of advertising with the parameters of the 
mentality and culture of two peoples. The author traces interlanguage symmetry and asymmetry of advertising texts and concludes that 
global trends in advertising are based, on the one hand, on the standardization of advertising ideas, and on the other, on the tendency to-
wards differentiation, to the localization of advertising, to the discovery of the identity of the people in the advertising discovery, his culture. 
Consequently, the comparative study of nationally-marked units of the morphological level, presented in the texts of modern advertising, 
provides a wealth of material for intercultural studies of advertising.

Key words: advertising text, morphological features, cosmetology, personal and possessive pronouns, adjectives, verbs, numerals, 
nouns.

Найбільш складною проблемою для сучасної лінгвістики є принципи побудови того чи іншого тексту, використання в 
ньому тих чи інших мовних форм і конструкцій і, взагалі, критерії визначення поняття «текст». Г. П. Щедровицький по-
яснює складність визначення поняття «текст» тим, що кожен текст є частиною багатьох діяльностей і існує як текст лише 
завдяки тому, що він має певні функції в цих діяльностях [9, с. 244]. У сучасній науковій думці все більше закріплюється 
уявлення про текст як про ланку, що пов’язує мову і культуру [7, с. 152]. І. Я. Чернухіна встановила доволі чіткі закономір-
ності текстотворення: віднесення до позамовної діяльності, смислову завершеність, смислову цілісність, комунікативну 
спрямованість, мовну, структурну і композиційну оформленість, певну жанрову належність [8, с. 56]. І. Р. Гальперін роз-
глядає текст як результат мовленнєвого процесу, якому притаманна завершеність, у вигляді письмового документу, що скла-
дається з назви (заголовка) й низки особливих одиниць (надфразових єдностей), поєднаних різними типами лексичного, 
граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, які мають певну спрямованість і прагматичну установку [2, с. 18]. 

Використання різних мовних засобів, які репрезентують різні маніпулятивні прийоми в рекламі (рекламних текстах), 
базується, за нашими спостереженнями, на низці популярних, а точніше, новомодних тем і мотивів, що становлять цінність 
для сучасної людини та її менталітету, який її формує: вступ у нове століття, прискорення, участь у вирішенні глобальних 
проблем, прогрес техніки, престижність, а також óбрази дітей, привабливих чоловіків і жінок, родини, пріоритети здорового 
способу життя, здоров’я загалом тощо. Очевидно, що мовне маніпулювання такого багатопланового, багатоаспектного се-
міотичного явища, як реклама, що нерозривно поєднує невербальні і вербальні знаки, можна описати лише в межах певної 
сукупності одиниць, конструктів, які вводяться у рекламний текст. Лінгвальні і екстралінгвальні стратегії рекламного тексту 
створюють єдине структурне, візуальне, семантичне і функціональне ціле, яке забезпечує необхідний ефект рекламного 
повідомлення. 

Дослідники реклами розглядають лінгвальні засоби на різних рівнях мови. В японських рекламних повідомленнях на 
морфологічному рівні дослідники виокремлюють субстантивацію шляхом додавання суфіксів, використання числівників, 
прикметників, іменників.Засоби морфологічного рівня в українських повідомленнях представлені: особовими та при-
свійними займенниками, модальними частками, вигуками, вставними словами, прикметниками, числівниками [1]. Окрім 
зазначених засобів, О. І. Зелінська виділяє дієслова наказового способу, вжиті у теперішньому і майбутньому часі [4].  
В. В. Детинкина наголошує на використанні іменників, як основного засобу номінативної функції [3]. 

Прикметною рисою української жіночої комунікативної поведінки є встановлення доброзичливих стосунків із співроз-
мовником, звернення до його внутрішнього світу. Тому в українських рекламних текстах у ході лінгвокультурного аналізу 
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морфологічних засобів до особливостей українського рекламного тексту косметичної продукції можемо віднести: 1) біль-
шість особових, присвійних й означальних займенників; 2) прикметники позитивно-оцінної семантики; 3) дієслова наказо-
вого способу; 4) числівники; 5) іменники, які містять в собі культурне навантаження. Кількісне співвідношення засобів 
двох досліджуваних мов відображено у таблиці 1.

Таблиця 1.
Кількісна характеристика морфологічних засобів в українських і японських рекламних повідомленнях

№ п/п Частини мови Українська мова Японська мова
Іменники 548/548 620/620
Дієслова наказового способу 481/548 -/620
Ономатопи 415/620
Прикметники 513/548 595/620
Займенники 316/548 -/620
Числівники 518/548 601/620

Розглянемо детальніше засоби морфологічного рівня з погляду лінгвокультурології. За нашими спостереженнями, ви-
користання присвійних і особових займенників налагоджує особистий контакт між рекламою і потенційними клієнтками, 
прибирає бар’єр їхнього критичного сприйняття інформації. Особливо завдяки використанню займенників ти, твій, тебе, 
автори реклами, з одного боку, зближують рекламу і жінок до рівня друзів, адже тільки близькі люди звертаються один до 
одного за допомогою таких слів, а з другого, маніпулюють бажанням жінок бути ні на кого не схожою, індивідуальною і 
яскравою особистістю. Це явище характерне лише для українського рекламного тексту. Наприклад:

1. Життя прекрасне. Живи так, як сама забажаєш (LANCOME).
2. Пробудіть свіжість та природне сяйво Вашої шкіри (PAYOT).
3. Всі в захваті від тебе, а ти – від Мейбелін (MAYBELLIN).
4. Я унікальна. Мій колір волосся також має бути унікальним (T-LAB).
Ярким прикладом використання особових займенників першої особи однини слугує реклама, що використовує відомі 

особистості, які діляться власними досвідом або враженнями від використання тієї чи іншої продукції. Для сугестивного 
впливу має значення авторитет, статус і престиж особистості у певній культурі, які створюють додатковий ефект в тій чи 
іншій соціальній групі, на яку розрахована певна реклама. Українським жінкам приємно бачити на сторінках реклами й до-
слухатись до порад Міли Йовович, оскільки вона має українське коріння. Наприклад: Моя шкіра відновлюється набагато 
швидше, вона виглядає відпочилою, а це змінює все! (рис.1), Міла Йовович, 34 роки.

Морфологічною особливістю українських рекламних текстів можна вважати використання особових і присвійних за-
йменників другої особи множини і однини разом із дієсловами наказового способу, що виглядає як прихований заклик до 
дії, який насправді звучить, як купуйте наш товар! З другого боку, наказовий спосіб дієслів виконує функцію встановлення 
контакту, і рекламний текст набуває вигляду дружньої бесіди, особливо при використанні дієслова другої особи однини. У 
цьому випадку автори грають на жіночій потребі у спілкуванні. Наприклад: 

1) Пробудіть свіжість та природне сяйво Вашої шкіри (PAYOT).
2) Ваша молодість закодована у генах. Реактивуйте її. Віднайдіть шкіру, з якою вас створила природа (LANCOME).
В українській культурі косметика асоціюється з вишуканістю, ексклюзивністю, індивідуальністю, що дозволяє жінці 

підкреслити її неповторність. У вибірці текстів ми виділили прикметники, що характеризують саме ці якості, наприклад: 
діамантовий, свіжий, ідеальний, найкращий, безмежний, унікальний, професійний, бездоганний, досконалий, найбажані-
ший, надзвичайний, дорогоцінний, прекрасний.

Використання числівників, здебільшого на позначення відсоткових співвідношень, у японському рекламному тексті, за 
нашими спостереженнями, явище більш рідкісне, ніж в українському тексті. Пояснити цей факт можна наявністю значної 
частки скептицизму, що з’явився в українському суспільстві за радянських і пострадянських часів. А отже, щоб переконати 
українську аудиторію придбати продукцію, авторам реклами потрібно надати вагомі докази її якості. У ході аналізу фактич-
ного матеріалу нами було виявлено числівники на позначення:

– результату або ефекту у відсотковому співвідношенні, наприклад: Відкрийте секрет молодості шкіри. Відновіть 
та активуйте 10 ознак молодості. Побачте зміни. Відчуйте зміни. Удосконалена сироватка ADVANCED GENIFIQUE. 
Активатор молодості шкіри обличчя. Вперше наші науковці розкрили нове секретне рівняння молодого вигляду шкіри об-
личчя – комбінацію 10-ти клінічних ознак молодості шкіри, які можна виміряти: не лише видимих, а й відчутних на дотик. 

Нова сироватка ADVANCED GENIFIQUE відновлює та активує ці 10 ознак удень і вночі. Інгрідієнти, отримані завдяки 
біотехнології, у новій запатентовані формулі, текстура якої неймовірно приємна на дотик. Видимі результати вже через 
7 днів. Вирівнювання неглибоких зморшок +42%, вирівнювання глибоких зморшок +46%, сяяння шкіри +52%, чистота шкі-
ри +47% рівність тону +42%, текстура +57%, еластичність +50%, тон +49%, пружність +48%, підтягнутість 46%.
(LANCOME);

– кількості років існування фірми-виробника на ринку, наприклад: 10 років поспіль №1 в Італії (COLLISTAR);
– кількості необхідних днів для настання результату, наприклад: Вже через 7 днів шкіра виглядає помітно 

молодше(LANCOME); 
– кількості років, протягом яких проводились дослідження, наприклад: 14 років досліджень(LANCOME);
– числівників ексклюзивності продукції, наприклад: Адаптовано для українського волосся. №1 в Японії. Японська сис-

тема нанореконструкції (NANONICO).
– кількісні числівники на позначення асортименту продукції, наприклад: 15 НОВИХ ВІДТІНКІВ. ВІДКРИТИЙ БЕЗМЕЖ-

НИЙ ПРОСТІР КОЛЬОРУ (T-LAB).
– числівники на позначення ціни товару (рис.2);
– числівники на позначення наукових винаходів у галузі косметології, наприклад: LIFTACTIV SERUM10 (LANCOME).
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У японській лінгвокультурі не прийнято звертатись до людини за допомогою займенників, тому ми майже не виявили 
випадків використання особового займенника, особливо другої особи. Японці звертаються один до одного, називаючи ім’я 
або прізвище з приставкою さん/san/, що означає пан або пані. Особовий займенник Ви, Ваш, Ваша, який є також звер-
ненням до другої особи, свідчить про особливу пошану до клієнта, оскільки написаний з великої літери. Дії другої особи 
описуються опосередковано:

1) еліптичні конструкції, де немає дієслова, наприклад: 大人おしゃれアイに！(EMODA); 
2) заклик до спільної дії з використанням конструкції ましょう, наприклад: 週１– ２回のスキンケア前のスペシャ

ルケアで、お疲れはだがなかったことに!　さあ、あなたもマスクエクラを手に入れて、輝く美肌を目指しましょう 
(ORLANE); 

3) використання афіксів на позначення вищого рівня ввічливості (сонкейго), за допомогою яких речення перетворюєть-
ся у конструкцію-прохання, наприклад: 是非お近くのロレアルプロフェショナルセリエエクスパートお取り扱いサロン
でご体験ください。

Брак займенників у японських рекламних текстах пояснює брак дієслів наказового способу. Складно уявити собі в япон-
ські лінгвокультурі неформальне спілкування з клієнтом або малознайомою людиною, тим більше використання дієслів 
наказового способу. Дієслова здебільшого використовуються для опису властивостей продукції, її якісних характеристик. 
Наприклад: 厚くない、暑く見えない、くずれない (SHISEIDO). Прикметники у японських рекламних текстах семантич-
но дещо відрізняються від українських і характеризують косметичну продукцію з позиції, привабливої для японської лінг-
вокультури, наприклад: 

美しい, 新しい, ステキ,　きれい,　おしゃれな,　可愛い,　キュート,　キラキラ,　輝きの,　素晴らしい, み
ずみずしい, 若々しい, 明るい, ナチュル, ヘルシー, グロウ, 健康的.

В японських рекламних повідомленнях числівники використовуються на позначення:
1) ціни і об’єму продукції, наприклад: ゼェニファックアドバンスト (美容液) 30ml 10500円 (LANCOME);
2) відсотка задоволених жінок, що спробували засіб, наприклад: 98% の女性が製品の使用感に満足 (CLARINS);
3) року заснування фірми, наприклад: 1977 年以来変わらぬ重ね努力を扶美積み重ねてきました。 
Використання числівників в українських і японських рекламних текстах регламентовано в кожному випад-

ку окремо. Наприклад, брак обіцянок результатів у відсотковому співвідношенні в японських текстах пов’язаний  
із законодавством Японії, яке забороняє обіцяти в рекламі будь-що. Натомість спостерігаємо числівники на позначення 
ціни косметичних продуктів, яких немає в українській рекламі, оскільки ціни різняться залежно від місця продажу товару.

До морфологічних засобів японської мови зараховуємо і ономатопи, наприклад:イキイキとした元気な肌へ, які є озна-
ченням у реченні.

Загалом для двох досліджуваних лінгвокультур характерне різноманіття морфологічних засобів, що використовуються у 
рекламних текстах. Але треба зазначити, що особові займенники другої особи однини і дієслова наказового способу станов-
лять мінімальний відсоток у корпусі японських рекламних текстів, що пов’язано з конвенціями спілкування представників 
цієї культури.

Представлене дослідження відкриває перспективи подальших наукових розвідок як у межах лінгвокультурології, так 
і в суміжних науках, зокрема у когнітивній лінгвістиці, що фокусується на ментальних основах розуміння і продукування 
мови. 
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КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМЕДІЙНИХ ШОУ  
ПРО МІЖКУЛЬТУРНУ КОМУНІКАЦІЮ

Стаття присвячена композиційним особливостям стендап-комедії як жанру комічного дискурсу. У статті описано зміст 
поняття стендапу, розглянуто фактори, від яких залежить успіх стендап-виступу та висвітлено композиційні особливості по-
будови комедійних шоу таких комічних акторів-вихідців із Близького Сходу, як Маз Джобрані, Дін Обейдала та Рассел Пітерз. 
Виокремлено шаблонні початки-привітання та кінцівки, які використовують стендап-коміки. Проаналізовано переклички для 
визначення складу аудиторії, залучені комедійними акторами, а також продемонстровано наявність когезійних зв’язків між 
жартами виступів.

Ключові слова: стендап, комічний дискурс, жарт.

Tetiana Pylypchuk, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv

COMPOSITIONAL CHARACTERISTICS OF COMEDY SHOWS  
ABOUT INTERCULTURAL COMMUNICATION

Stand-up comedy shows, as a genre of comic discourse, captivate huge audiences all over the world. The reason for that lies not only in 
their entertaining purpose but also in the coverage of paramount issues of humankind at a humorous angle. The jokes about issues of inter-
cultural communication that are told by comedy actors who perform in the genre of stand-up comedy, shed light on differences of society, 
behavior and traditions of different nationalities as well as reveal ethnic stereotypes.

The article analyses compositional characteristics of comedy shows of such famous comedians of Middle Eastern descent as Maz Jobra-
ni, Russell Peters and Dean Obeidallah. A certain structure has been identified in their shows: similar beginnings and endings that are used 
by these artists, during which comedy actors express their gratitude to the audience for their attendance. The examples of such beginnings 
and endings have been examined in this article.

Asking the audience questions concerning their nationalities have also been widely used by comedy actors mainly as a means of estab-
lishing rapport with the viewers as well as building cohesive links within some of the jokes.

Components of successful stand-up routine have been investigated in this article as well as the essence of stand-up has been determined. 
Key words: stand-up, comic discourse, joke.

Стендап, будучи жанром комічного дискурсу, є, можливо, найстарішою, найуніверсальнішою, і водночас найпростішою, 
і найзначимішою формою гумористичного вираження. Це найчистіша комунікація між публікою та коміком, яка виконує по 
суті ті самі соціальні та культурні ролі в практично всіх відомих суспільствах минулого та сьогодення [8, с. 71].

Об’єктом цього дослідження є англомовні комедійні шоу, а предметом дослідження виступають композиційні особли-
вості цих комедійних шоу. Матеріалом для аналізу слугували жарти тривалістю 9 годин 3 хвилини, вилучені з англомовних 
комедійних шоу шляхом суцільної вибірки.

Ця робота розглядає композиційні особливості стендап-комедії акторів-вихідців із Близького Сходу, сім’ї яких іммігру-
вали до США та Канади. Комедійні шоу Маза Джобрані (Maz Jobrani), Рассела Пітерза (Russell Peters) та Діна Обейдали 
(Dean Obeidallah) присвячені проблемам комунікації між представниками англомовної спільноти та представниками Близь-
кого Сходу, проливають світло на невідповідності суспільства, які існують зараз, демонструють поведінку та традиції різних 
національностей, викриваючи при цьому етнічні стереотипи. 

У нашій роботі ми опираємось на визначення викладача стендап-комедії Кентського університету С. Кірк, яка характе-
ризує стендап, як складну взаємодію/ діалог, який вимагає від аудиторії інтерпретативної компетентності та активної участі, 
у якій комедійний актор несе відповідальність за організацію та керування відповідями [13, c. 2–4].

Перед тим, як перейти до предмета дослідження, вважаємо доцільним зауважити, що для того, щоб стендап був успіш-
ним, коміку необхідно створити комічний авторитет, образ, який спонукатиме аудиторію відповідати на розмову сміхом. 
Якщо аудиторія не любить коміка, то неважливо, наскільки влучно будуть написані або виголошені жарти, вони не прине-
суть бажаного результату – сміху. Глядачі, ймовірно, будуть несприятливими до гумору коміка, який сприймається вороже, 
особливо якщо ця ворожість не є частиною комічного образу [4, с. 35]. 

Проте, не існує формули-рецепту успішного виступу. На виступ впливає велика кількість змінних. Матеріал, з якого 
однієї ночі сміється публіка, наступної ночі може не викликати сміху. Значною мірою це залежить від аудиторії та її відно-
шення до комедійного актора. Якщо виступ не досяг успіху, причиною може бути щось тривіальне, як погода чи час тижня: 
у дощову середу ввечері глядачі можуть бути втомленими і незадоволеними. Або комік може просто виступати останнім, 
коли аудиторія вже насміялась. Тому комедійному актору потрібно розвинути витривалість і здатність розуміти, чому пев-
ний виступ був успішним або невдалим [14, с. 28].

Саме тому відомі комедійні актори мають велику перевагу над маловідомими акторами. Глядачі приходять на їхні шоу, 
знаючи їхню репутацію, вже «спробувавши» їхній гумор і значною мірою вважаючи, що вони збираються добре провести 
час [3, с. 151].
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А. Грінбаум відмічає той факт, що комічне мовлення перебуває у постійному стані повторення, та відштовхується від по-
треб та настрою глядача. Також коміки повинні вміти адаптувати свій матеріал до конкретної аудиторії та місця проведення 
шоу, передбачати риторичні потреби глядачів та мати інтуїтивне розуміння ситуативності [4, с. 34]. 

Говорячи про публіку, слід зауважити, що вона завжди є дуже різноманітною. Тому робота комедійного актора полягає 
в тому, щоб змусити цих різних людей працювати разом: аудиторія повинна бути «сплетена» в однорідну групу, яка відпо-
відатиме в унісон. Комедійний актор, у свою чергу, працює у відповідь на цю уніфіковану реакцію, тільки граючи проти 
відповідей окремих глядачів за відносно незвичайних обставин або при втраті контролю над інтеракцією. Якщо матеріал 
коміка функціонує як соціальна критика, роль аудиторії полягає у тому, щоб дати своє підтвердження ідеям, що висувають-
ся. Вони можуть погоджуватися з ними, підтримуючи актора сміхом та співпрацею, або не погоджуватися, що відобразиться 
у мовчанні чи «закиданні комедійного актора питаннями» [13, с. 5]. 

Існує ще один фактор, який впливає на успіх стендап-виступу – кількість виступаючих. Щодо кількості виконавців, то 
Р. Стебінс зауважує, що серед виступів переважають соло-номери, хоча дуети та тріо існують, але є поодинокими, тому що 
розмовна якість та особиста експресія страждають, коли двоє та більше людей намагаються узгодити свої дії на сцені [15, 
с. 4].

Матеріал нашого дослідження доводить дане твердження. Усі проаналізовані виступи були соло-номерами, хоча в одно-
му шоу могли брати участь декілька коміків, проте вони виступали один за одним.

Також варто наголосити ще на одному факторі, від якого залежить успіх виступу – місці проведення шоу. Так, напри-
клад, С. Кірк вказує на необхідність підібрати таке місце, яке не має дверей біля самої сцени (глядачі постійно входять або 
виходять з приміщення), або ж навіть радить на час виступу вивести двері з ладу, що допоможе комедійному актору постій-
но утримувати увагу аудиторії. В ідеалі це повинна бути зала, де увага аудиторії спрямовується на виступ, і де мінімізується 
будь-яка конкуренція за увагу аудиторії [13, с. 66–67].

Тому можемо стверджувати, що успіх стендап-номеру залежить від таких факторів: вид сцени; безпосередня присут-
ність/ відсутність глядачів; кількість виступаючих; зміст виступу; ступінь імпровізації. 

Варто наголосити, що зараз найкращі коміки пишуть деякий або увесь матеріал, підлаштовуючи його до своїх особис-
тостей або сценічних персонажів, адже оригінальні виступи є більш особистими, прямими та природними [15, с. 3].

Розвідка нашого дослідження підтверджує це висловлювання, адже 3 досліджувані стендап-коміки (Маз Джобрані (Maz 
Jobrani), Рассел Пітерз (Russell Peters) та Дін Обейдала (Dean Obeidallah)) звертаються до власного досвіду, переказують 
історії, що сталися з ними чи їх рідними в гумористичному ключі, що сприяє встановленню більш тісного зв’язку з ауди-
торією.

Л. Мінц стверджує, що традиційно комік має вади, проте ці природні недоліки породжують жалість, і що важливіше – 
звільняють від нормальної поведінки. Отже, комедійний актор постає перед аудиторією як маргінал. Оскільки він фізично 
та розумово нездатний на правильні дії, ми пробачаємо і навіть благословляємо його «помилки». Роль негативного прикла-
ду, в якій постають коміки, а саме ролі дурня, пияки, боягуза, негідника, брехуна тощо висміюються і нарешті символічно 
караються [8, с. 75].

Це висловлювання підтверджується матеріалом нашого дослідження. Так, наприклад, Рассел Пітерз неодноразово 
стверджує, що не вміє робити того, що вміють інші індійці: I’m not good at things Indian people are supposed to do. Anything 
Indian people can do, I can’t do. I’m mad envious when I see Indian people doing smart, intelligent things that involve studying and 
learning how to do something good [9, 03:39-03:57], а також називає себе ідіотом: My parents knew I was an idiot from a very 
young age. My parents were like, “Oh, man.” I was a terrible student. I hated school [9, 16:25-16:44]; I know me and I know what 
an idiot I am [9, 31:00-31:04]. Його результати навчання «били» рекорди успішності: My final mark was 13 percent. Even my 
dad was like, “Son…Son, you have hit a new low. Do you realise you get 25 percent just for signing your name correctly? What 
f***ing name did you put? [9, 19:36-20:07] Son, you are far too stupid for that job [9, 21:52-22:08]. Переказуючи свою історію 
про політ до Китаю та втрату багажу, Рассел знову називає себе ідіотом через те, що не поклав до ручної поклажі жодного 
предмета одягу: So I get to China, all I had with me, ‘cause I’m an idiot, all I had was my hand luggage, and in my hand luggage, 
all I packed was a portable DVD player, a Discman, some CDs, some DVDs, some magazines. ‘Cause I figured long trip like that I 
want to be entertained [10, 24:04-24:16]. 

Маз Джобрані також демонструє свої «розумові здібності» при висвітленні ситуації, коли комедійний актор перека-
зав 1000 доларів шахраям-незнайомцям, проте робив це частинами чотири рази поспіль: So, a week later, I got an email: 
“Maz, thanks for the 250. But if you give us 250 more, you’ll put us over the top. We’re gonna win this s**t.” I’m such an idiot. “Honey, 
I just got an email from Hillary Clinton. She said 250 more, they’re gonna win it. It’s on our shoulders.” I fell for that s**t four tim
es. Who’s the as***le now? [7, 19:54-21:13]

Як стверджує С. Атардо, стендап-номери значною мірою складаються з повторюваних жартів і є не просто сукупністю 
не пов’язаних між собою текстів, а мають певну структуру таку як шаблонні початки та кінцівки, а також когезійні зв’язки 
[1, с. 63]. 

Проаналізувавши 8 шоу загальною тривалістю 9 годин 3 хвилини, ми виявили шаблонні початки-привітання, які ви-
користовують комедійні актори, нерідко звертаючись до місця проведення шоу: How you doing? [10, 00:42-00:47], What’s up? 
How are you doing? What’s going on? [11, 01:07-01:16], How are you guys doing? [9, 02:09-02:11], What’s up, D.C.? Kennedy 
Center, how you doing? [7, 01:07-01:13], What’s happening, Los Angeles?! How are you guys? Wow! Thank you. Welcome. How are 
you? How are you? [5, 02:36-03:00] What’s up, Stockholm? How are you guys? Wow! Hello. Thank you for coming! I am so excited! 
[6, 00:52-01:05] Good evening folks. Are you all right? [12, 00:38-00:45]

Як видно з вищезазначених привітань, 7 з 8 шоу починаються майже однаково: актори запитують глядачів, як ті почу-
ваються. 

Також застосовуються так звані переклички для визначення складу аудиторії, під час яких коміки часто виражають 
подяку своїм глядачам: 
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• All right, we clearly we got some Asians in the house; White people, how you doing? White folks, good to see you. Latinos 
in the house? Where the Latinos? And black people? [10, 01:05-02:31] Asians, good to see you. Any Arabs in the house tonight? 
[11, 01:51-01:56; 07:38-07:41] Let me ask how many people of Middle Eastern heritage are here tonight? There are the Iranians, 
Persians, Arabs, white people [2, 01:21-01:46]. Where is my Iranians, my Persians? And where is my just white Swedes? Oh, 
there you are. Thank you for coming! [6, 02:20-02:33] Now, right now, you guys will find out in a minute why, but I got to find out 
who else is here tonight, ‘cause there’s a reason with this, So, I’ll find out. So, I know there’s Iranians. I know we have Swedes. Just 
white Swedes. Uh, who else do we have? Are there any, uh, any Pakistanis in the house? Oh, thank you, one of you. Great. God 
bless you, every...Listen, every Iranian here wants to thank you, Pakistan. Because you guys are making so much trouble nowadays 
[6, 11:50-12:17]. Whenever I start my shows, I always want to see who’s in the audience. By applause, where’s my immigrants? 
Immigrants, by applause. Let me hear you. Yes! My people! My people! Immigrants. Immigrants. Non-immigrants. Let me hear the non-
immigrants. You’ve been here several generations. Yes! Yes! Yes! Yes! Thank you for coming, white people…Where’s my Iranians? 
Let me hear the Iranians. Yes. Yes. Ed, I knew they would be here because it’s part of the nuclear deal. They have to show up. Yeah. 
Thank you for coming, Iranians. Where’s my Arabs? Arabs? Yala, habibi! Yala, yala! What kind of Arab are you guys right there? You. 
– Syrian. – Syrian! Thank you, Syria, for coming! Yes! Thank you! Yes! Syrians are welcome here. You’re welcome. We love you. 
We love you. That’s right. That’s how we roll. Thank you. This is amazing. Any Indians in the house? Indians? Yes! Look at you guys. 
I love you. Any Chinese people in the house? Chinese? Thank you, Chinese lady! Who else is here tonight? Where? – Pakistan! – 
Wait, stop. Pakistan, don’t yell like that. Take it easy. What? – Azerbaijan! – Azerbaijan? And what were you saying? – El Salvador. 
El Salvador, Azerbaijan [7, 02:07-04:45]. Let me hear the Persians. Persians in the house. Persians. Non-Persians? Non-Persians? 
All right! That’s right. You’re surrounded, but it’s all good [5, 03:07-03:25].

Як стає зрозуміло з вищенаведених прикладів, у 6 з 8 шоу Рассел Рітерз, Дін Обейдала та Маз Джобрані звертаються до 
глядачів, аби визначити їхній склад. Американець іранського походження Маз Джобрані під час цього етапу своїх виступів 
часто звертається до іранців та іммігрантів, використовуючи присвійний займенник my. Натомість в одному шоу Рассел 
Пітерз відразу звертається до деяких глядачів, запитуючи їхні національності:

• Asian guy, how are you? Good. You are looking very anime. What style..? Are you Filipino?
• Chinese.
• Chinese. That’s the main kind of Asian…Hey, giant Asian guy. That’s a.. сrickey, you’re a big one. Um..What style of Asian are 

you?
• Chinese [9, 01:16-02:17].
Варто додати, що коміки вдаються до цієї ж техніки не лише на початку виступів, а й звертаються до глядачів різних 

національностей для переходу до інших жартів. Так, наприклад, запитавши глядачів, чи є серед них італійці, ямайці та 
уродженці Вест-Індії, і переконавшись у їх присутності, комік розпочинає свої жарти про ці національності:

• Any Italian people in the house tonight? Italians? [11, 26:37-26:43]
• Do we have any West Indians in the house tonight? West Indians in the house? Cool, cool, where are you from? [11, 42:32-

42:44]
• Any Jamaicans in the house tonight? [11, 44:52-44:55]
Зв’язність між жартами може також досягатись з допомогою звертань до конкретного глядача: How you doing, buddy? 

What’s your name any way?...What style of Asian are you, sir?...Filipino, nice… I was just in the Philippines…[9, 01:01:42-
01:01:56]. Отже, ці запитання допомогли комедійному актору перейти до жарту про філіппінців. 

Крім того, Расселу Пітерзу та Мазу Джобрані властиво на початку виступу жартувати щодо наявності серед глядачів 
змішаних пар, партнери яких несхожі між собою. Такі глядачі неодноразово привертають увагу коміків: All right, a white 
guy with a brown girl. Good job, buddy. Her parents must be so happy, huh? [10, 01:37-01:52] White girls with non-white guys, 
that’s what I am talking about, hung black guy with an Asian girl, God damn! [11, 01:16-01:27] Are you friends with Persians? Oh, 
ok, oh, good fantastic, great. Are you guys together? Oh, ok, ‘cause you are sitting apart [6, 02:33-02:44]. 

Також усі проаналізовані шоу мають шаблонні завершення (комедійні актори дякують публіці, інколи звертаючись до 
місця проведення шоу):

• Thank you very much, good night [12, 44:31-44:36; 5, 63:20-63:25; 10, 01:12:02-01:12:07].
• So I want to thank you all for coming out. Let me get away from that for one night. Thank you, guys, good night [6, 1:09:42-

1:09:48]. 
• Thank you very much, Kennedy Center. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you [7, 1:06:02-

1:06:09].
• Thank you very much, guys. You were awesome. Good night [9, 01:17:37-01:17:43]. 
• Thank you very much, New York, you guys were awesome [11, 01:16:32-01:16:36].
Варто додати, що у всіх проаналізованих виступах звертання до глядачів є доволі неформальними. Коміки оперують 

такою лексикою як buddy, dude, bro. Це дозволяє встановити контакт з аудиторією, стати ближчими до глядачів.
Крім того, проаналізовані шоу підтверджують висловлювання С. Атардо щодо наявності у виступах когезійних зв’язків 

між жартами. Так, наприклад, розповідаючи про міграційну політику Трампа, комедійний актор говорить про свого кузена, 
якого можуть депортувати: When Trump won, my little six-year-old girl came up to me. She was scared. She goes, “Daddy, am I g
onna get deported?” Yeah. And I said, “No, baby, you’re not gonna get deported. You were born here. You’re not gonna be deported. 
But Cousin Majid’s gotta go. You might want to say goodbye.” [7, 10:40-11:01] 

У цьому ж шоу можна прослідкувати апеляцію до того ж кузена у жарті про протест та поліцію: 
• If the cops stop me, “Officer, I’m with you. God bless America. God bless you. Make America great again, Officer. 

Officer, I’m with you, but my cousin Majid… you can have him if you want.” [7, 19:01-19:20]
Результати проведеного дослідження дають змогу констатувати, що стендап-виступи таких комедійних акторів як Маз 

Джобрані, Рассел Пітерз та Дін Обейдала мають певну структуру. Усі номери починаються з схожих привітань та мають 
однакові завершення, під час яких коміки часто звертаються до місця, де проходять шоу. Також усі актори вдаються до пере-
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вірки глядачів на присутність тієї чи іншої національності, у процесі якої висловлюють подяку своїй публіці. Нерідко актори 
використовують цей метод для переходу до іншого жарту – зв’язності виступу. 

Література:
1. Attardo S. Humorous texts: a semantic and pragmatic analysis. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2001. 238 p. 
2. Axis of Evil Comedy Tour. URL: / https://www.youtube.com/watch?v=c2rqSuQfk9g.
3. Double Oliver. Stand up: on being a comedian. Methuen Drama, 1997. 299p. 
4. Greenbaum Andrea. Stand-up comedy as rhetorical argument: an investigation of comic culture. Humor – International journal of 

humor research. Volume 12, Issue 1, 1999, pp. 33–46. 
5. Jobrani Maz: Brown and friendly. URL: https://www.netflix.com/ua/title/70129108.
6. Jobrani Maz: I come in peace. URL: http://sockshare.net/watch/qvoZOWdl-maz-jobrani-i-come-in-peace.html.
7. Jobrani Maz: Immigrant. URL: https://www.netflix.com/ua/title/80179433.
8. Mintz Lawrence E. Standup Comedy as Social and Cultural Mediation. American Quarterly. Vol. 37, No. 1, Special Issue: American 

Humor (Spring, 1985), pp. 71–80.
9. Peters Russell: Almost famous. URL: http://sockshare.net/watch/zdK5bgx1-russell-peters-almost-famous.html. 
10. Peters Russell: Outsourced. URL: http://www.watchfree.to/watch-6051-Russell-Peters-Outsourced-movie-online-free-putlocker.

html.
11. Peters Russell: Red, white and brown. URL: https://www.tvguide.com/tvshows/russell-peters-red-white-and-brown/362858/
12. Peters Russell: Uncensored. URL: https://www.youtube.com/watch?v=k1MSK0pzYD.
13. Quirk Sophie. Why Stand-up Matters: How Comedians Manipulate and Influence, 2015. 256 p. 
14. Ritchie Chris. Performing Live Comedy. Methuen Drama, 2013. 240 p.
15. Stebbins Robert A. The laugh-makers: stand-up comedy as art, business, and life-style. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 

1990. 160 p.



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 5(73), березень, 2019 р.

ISSN 2519-2558 
РОЗДІЛ 6. МОВА В ДІАЛОЗІ КУЛЬТУР

241

© Н. В. Плотнікова

УДК 811.161.2’373 : 398.3
Плотнікова Наталя Володимирівна,

кандидат філологічних наук, доцент, Харківський інститут фінансів КНТЕУ

СВЯТОЧНИЙ ОБРЯДОВИЙ ОБХІД КОЛЯДУВАННЯ ЯК ПРИЯДЕРНИЙ КОНЦЕПТ 
МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ

Статтю присвячено комплексному аналізу концепту «Колядування» мікроконцептосфери Святки, який спроектований на 
вивчення його особливостей у синхронічному та діахронічному аспектах, а також на з’ясування специфіки його відображення 
в ієрархічній системі української мовної картини світу, що передбачає вилучення інформації про досліджуваний фрагмент кон-
цептуальної картини світу людини зі словників різних типів та етнографічних джерел (культурологічний аспект) і визначення 
особливостей його репрезентації в мові (семантичний аспект). Запропонована техніка аналізу лінгвокультурних концептів прохо-
дить у три етапи: 1) побудова номінативного поля концепту та встановлення його номінативної щільності; 2) опис структурних 
елементів концепту; 3) моделювання польової структури. 
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HOLY RITUAL BYPASS “KOLIADOVANIE” AS A FRONT CONCEPT  
OF THE MICROCONSEPTOSPHERE “SVIATKI”

The article deals with the complex analysis of the concept “Koliadovanie” of the microconceptosphere Sviatki projected for studying the 
peculiarities of its reflection in the synchronistical and diachronic aspects, as well as for clarifying of the specific character of its reflection 
in the hierarchical system of the linguistic world-image. Keeping within the limits of the lingvoculturological approach of the linguistic 
conceptology, in the research the notions such as conceptosphere, concept, conceptual microfield were considered.

In the structure of the microconceptosphere Sviatki 46 central concepts distributed to 10 conceptual microfields were distinguished. 
The appropriate field structure (nucleus, near-nucleus zone and periphery) of the microconceptosphere Sviatki was modeled and the hier-
archical organization (superconcepts, presuperconcept, basic concepts, subconcepts) was presented. But the technique of the analysis of 
the lingvoculturological concepts suggested in this work consists of 3 stages: 1) formation of the nominative field of concept and definition 
of its nominative density; 2) description of the structural elements of the concept; 3) modeling of its field structure. During the analysis of 
every concept the means of its linguistic expression, including their paradigmatic and derivational peculiarities were characterized. The 
research of the central concepts of the microconceptosphere Sviatki permitted to discover the specific character of the national mentality of 
the Ukrainians within the limits of this fragment of the linguistic world-image.

Key words: linguistic culturology, microconceptosphere, concept, rite.

Цикл свят та обрядів сформувався в українців за багато тисячоліть і їх основна мета полягає в тому, щоб магічними 
заходами впливати на явища і сили природи, щоб мати добрий урожай, приплід худоби, успішне полювання і багату здо-
бич у військових походах. Серед таких обрядів почесне місце посідають обрядові обходи, що відбувалися впродовж усього 
річного аграрного календаря. Календарні обходи – це відвідини кожної хати, двору, спеціальними групами учасників, які 
відбуваються у визначені календарні свята та умовно поділяються на два види: 1) обходи господарських дворів; 2) обходи 
полів, пасовищ. До календарних обходів господарських дворів належать й обходи, що відбуваються взимку під час Святок.

Цей матеріал дає змогу розглядати Різдвяні святки або мікроконцептосферу Святки (Мксф) як складну систему – кон-
цептуальне поле, що включає в себе множину концептів, тобто є концептополем макрорівня [8, с. 214]. Концептополе ма-
крорівня, як і концептополе мікрорівня, повністю відповідає всім традиційним канонам теорії поля, тобто має структуру у 
вигляді ядра, приядерної зони та периферії. 

Оскільки концептуальне поле – це велике угруповання концептів, то вважаємо доцільним розподілити його на фрагмен-
ти – концептуальні мікрополя (КМП), що утворюють складну ієрархічну систему взаємопов’язаних полів, на основі яких 
формується мовна картина світу, та поєднують однорідні в поняттєвому відношенні одиниці (окремі концепти).

На концептуальному рівні концепти, що відображають ці явища культури, розподіляємо на чотири КМП, порівн.: І. 
«Святочні обрядові обходи» – концепти Колядування, Щедрування, Посівання; ІІ. «Святочні обрядові пісні» – концепти 
Колядка, Щедрівка, Христосанка, Віншування, Посівальна пісня, Водохресна пісня; ІІІ. «Театралізовані вистави» – кон-
цепти «Коза», «Маланка», Вертеп; IV. «Антропоморфні ряджені» – концепти Маланка, Дід Мороз / св. Миколай, Снігу-
ронька. 

З огляду на те, що концепти у складі зазначених КМП не існують поза межами Мксф Святки, відносимо їх до приядер-
ної зони концептополя макрорівня, тобто Мксф Святки. Один із фрагментів такого мікрополя, а власне концепт «Коляду-
вання», і становить предмет цього дослідження. 

Детальні історико-етнографічні та культурологічні розвідки, присвячені святочним обходам, робили Л. Виноградова [3], 
О. Курочкін [5, с. 69–98], В. Чичеров [12], але комплексний лінгвістичний аналіз лексем, які репрезентують концепт Коля-
дування у науковій літературі відсутній. 

Відповідно, актуальність теми цієї розвідки зумовлена необхідністю опису концепту «Колядування» з огляду на нову 
лінгвістичну парадигму, що репрезентована лінгвокультурологічним напрямом у лінгвістиці з урахуванням як лінгвальних, 
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так й екстралінгвальних чинників. Мета статті – здійснити лінгвоконцептуальний аналіз мовного вираження концепту «Ко-
лядування» в межах мікроконцептосфери Святки.

Для дослідження центральних концептів Мксф Святки застосовуємо комплексну методику, що поєднує елементи се-
мантико-когнітивного й лінгвокультурологічного аналізів та базується на трьох етапах: 

1) побудова номінативного поля концепту та встановлення його номінативної щільності. Номінативне поле концепту 
– це сукупність мовних засобів, що об’єктивують концепт у конкретний період розвитку суспільства [6, с. 66]. Номінатив-
не поле концепту будуємо шляхом вибірки зі словників різних типів та етнографічних джерел прямих номінацій концепту, 
їхніх синонімів та дериватів. Номінативну щільність концепту пропонуємо подавати в цифровому еквіваленті, для чого 
вводимо поняття коефіцієнт номінативної щільності, який обчислюємо за формулою Qnd = NFc : NFmcs, де Qnd – це коефіцієнт 
номінативної щільності, NFc – загальна кількість одиниць номінативного поля концепту, NFmcs – загальна кількість одиниць 
номінативного поля мікроконцептосфери, що становить 314 одиниць. 

2) виділення та опис структурних елементів концепту. Згідно із методикою аналізу культурних концептів Ю. Степанова 
в структурі концепту виділяємо дві складові – культурну та поняттєву [10, с. 41]. Культурна складова містить три шари: а) іс-
торичний, де аналізуємо явище з історико-етнографічного погляду; б) актуальний, де проводимо аналіз наявних синонімів та 
дериватів імені концепту; в) етимологічний, розгляд якого дає змогу визначити первинний смисл імені концепту. Поняттєву 
складову виявляємо шляхом аналізу значень основних мовних репрезентантів концепту, що проводиться методом компо-
нентного аналізу. Згідно із методикою концептуального аналізу З. Попової та Й. Стерніна, спільні або близькі за смислом 
семи різних мовних репрезентантів одного концепту узагальнюємо й інтерпретуємо як когнітивні ознаки концепту [6, с. 201], 
які називаємо смисловим елементом або компонентом смислу концепту. Подібні смислові елементи отримуємо й упродовж 
аналізу всіх шарів культурної складової концепту, узагальнюючи та інтерпретуючи як смислові елементи первинний смисл 
імені концепту, смисли, що їх має концепт в історико-етнографічному контексті, лексичні значення синонімів та дериватів. 

3) моделювання польової структури концепту. Розподіляючи концептополя на концептополе макро- і мікрорівня, 
А. Приходько до перших відносить ті, що включають множину концептів (у розвідці це Мксф Святки), у той час, як 
концептополе мікрорівня «можна умовно вважати ідіополем окремо взятого концепту» [8, с. 214]. Відповідно, концепт 
«Колядування» – це концептополе мікрорівня, що складається з ієрархії смислових елементів. До ядра відносимо смислові 
елементи, що виділені під час аналізу поняттєвої складової. Усі інші компоненти смислу, залежно від частотності їхнього 
використання, а також від сфери вжитку, належать до приядерної або периферійної зон. Польову структуру концепту по-
даємо з урахуванням особливостей різних періодів.

Культурологічно-лінгвістичний аналіз концепту «Колядування». І. Культурна складова концепту. А) історичний 
шар. Святочні обрядові обходи колядування та щедрування як найцікавіші річні обряди користувалися любов’ю населення 
слов’янських країн і Румунії. Науковці зазвичай не розмежовують колядування та щедрування, вважаючи їх єдиним комп-
лексом і визначаючи його як колядування. Використання на території України поряд із назвою колядка номінації щедрівка 
стосовно пісень, що виконуються під час зимових календарних свят, і незначна (але помітна) різниця між цими піснями 
дає змогу стверджувати, що колядування та щедрування традиційно були різними обрядами, або існували як рівноправні 
частини одного довгого обряду, що зник або зазнав редукції впродовж віків. 

Описуючи власне колядування, науковці зазначають, що воно не в усіх місцевостях України є одночасним, до того ж 
колядують як окремі особи, так і групи колядників, які звичайно формувалися за територіальним принципом на окремих 
вулицях і «кутках» села, і ці різдвяні колядницькі гурти складали переважно парубки. Як стверджує В. Чичеров, «новорічне 
колядування українців, болгар та інших слов’ян, як і румунів, потребувало довгої і достатньо складної підготовки» [12,  
с. 21], зокрема дружина колядників збирається заздалегідь до свят, готується до них, вивчає колядки. 

У давнину церемоніал групового колядування розпочинався з обходу хат та тривав 10-12 днів, залежно від місцевих 
традицій, зокрема колядники ходили від хати до хати, виконуючи під вікнами колядки, християнські гімни, релігійні піс-
ні – тропарі та кондаки, рацеї, духовні вірші, присвячені Різдву Христову. Заходячи до хати колядники піснями славили 
господарів, бажали їм здоров’я, достатку, виконували ряд обрядодійств, за що отримували винагороду.  Після отримання 
подарунків, серед яких була їжа, мед чи вино, колядники славлять щедрість господарів та йдуть далі.

Той факт, що колядування передбачає винагороду у вигляді грошей та їжі, наштовхнув О. Афанасьєва на думку про те, 
що «цей збір припасів мав колись релігійне призначення», а саме становив жертвопринесення всього племені [1, с. 752]. 
Трансформуючи цю версію в дусі християнства, О. Страхов уважає, що обряд колядування розвинувся з обходу домів свя-
щениками з метою «збору утримання духівництва» [11, с. 243]. Але оскільки на момент прийняття християнства обряд 
колядування вже існував і зазнав гоніння з боку церкви як язичницький, зокрема Філарет Микитич «Патріархъ Московській 
и всєа Руссіи указалъ: … чтобъ съ кобылками неходили и на игрища бъ мирскіе люди несходилися … и коледы бъ, и овсеня, 
и плуги некликали под страхом запрещенія и духовного наказанія» [7, с. 35], то робимо висновок, що духівництво пристосу-
вало давній обряд до своїх церковних нужд, і визнаємо теорію О. Страхова сумнівною. 

Обряд колядування зберігся як залишки язичницьких часів, на що вказують архаїчні елементи в його складі, що мають 
землеробський характер. В основі цього обходу лежала магічна ідея «першого дня», згідно з якою висловлені в період но-
воліття побажання повинні були стати реальністю, дати позитивні наслідки. З відмиранням аграрних вірувань цей обряд 
перетворюється на народні ігри й у такому вигляді побутує і сьогодні, що позбавляє науковців можливості його вивчення, 
зокрема в науці досі немає матеріалів, які свідчили б про зміст цього обряду у дохристиянську і ранньохристиянську добу. 

Розглядаючи святочний обхід «Колядування» як концепт, зазначимо, що підґрунтям для його формування став міфоло-
гічний світогляд язичників, тому визначаємо його залежно від ролі в структурі свідомості як міфологему; з позиції суб’єкта 
концептуалізації – етноконцептом; на підставі параметра об’єкта концептуалізації – культурним; за якістю інформації – по-
няттєво-логічним. Аналіз історичного шару культурної складової концепту «Колядування» дав змогу виявити його смислові 
елементи: «жертвопринесення», «радість», «обряд», «обхід», «колядка», «колядники», «міхоноша», «подарунки», «вина-
города»», «рацеї», «християнські гімни», «віншування», «вистава», «маски», «вертеп», «парубки». На лексичному рівні ця 
міфологема репрезентована відповідною лексемою – Колядування.
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Б) етимологічний шар. Іменник колядування походить від дієслова колядувати. В етимологічному словнику україн-
ської мови зазначено, що дієслово колядувати у значенні «ходити, співаючи різдвяні пісні» походить від іменника коляда [4, 
с. 526–527]. Етимологія слова коляда, що є предметом суперечки серед мовознавців, репрезентована в таблиці: 
Лексема Слов’янські мови Неслов’янські мови

Коляда

р. коляда «обряд славлення різдвяних свят піснями; обрядова 
різдвяна пісня», др. коляда «ходіння з піснями по домівках 
на святки і різдво; обрядові пісні на трапезі у великдень і 
різдво», блр. каляда «святвечір, різдво», польськ. koleda 
«колядка; винагорода колядникам; [подарунок; посаг, вино; 
завдаток; суміш святвечірніх страв]», чеськ. кoleda «коляда; 
(рідк.) новорічний подарунок; (заст.) відвідини парафіян 
ксьондзом», болг. коледа «різдво», серб.-хорв. коледа «колядка; 
весела компанія; (заст.) різдво, колядники», словен. кoleda 
«колядування; група колядників; колядка» [4, с. 526–527].

давнє латинське запозичення, але важко 
вказати яким шляхом: лат. Calendae «календи 
(у римлян перший день місяця, день сплати 
боргів)» пов'язане з calare «скликати, викликати» 
спорідненим з псл. [*kolkolъ] «дзвін», укр. [ко-
локіл] «тс.», а також, можливо з укр. [калякати] 
«базікати, торохтіти; ревти, пхикати»; тверджен-
ня про посередництво для слов’янських форм 
романських назв недостатньо аргументоване, як 
і припущення про посередництво [4, с. 526–527].

Аналіз етимологічного шару культурної складової концепту «Колядування» у межах Мксф Святки виявив його смис-
лові елементи: «пісня», «ходіння», «винагорода», «весела компанія», «колядники», «дзвін». 

В) актуальний шар. Лексичні ознаки. Словник синонімів української мови не фіксує синонімів до лексеми колядуван-
ня. Утім, в лексикографічних та етнографічних джерелах в якості абсолютного синоніма іменника колядування вживається 
лексема коляда [2, с. 557].

Припускаємо, що первісно обряд славлення Різдвяних свят називався коляда. Назва виникла внаслідок метонімічного 
перенесення цілого (Коляда як назва циклу зимових свят) на частину цілого (коляда як один із обрядових обходів упродовж 
цих свят). З огляду на багатозначність лексеми коляда, виникла потреба в лексемі, що уживалася б лише в значенні різдвяний 
обрядовий обхід. Такою лексемою стає віддієслівний іменник колядування. 

Парадигматичний аспект дослідження вербалізаторів міфологеми Колядування дав змогу виявити синонімічну пару 
КОЛЯДА – КОЛЯДУВАННЯ зі спільною архісемою обрядовий обхід. З огляду на маловживаність лексеми коляда, визнаємо 
домінантою цієї синонімічної пари лексему колядування, що стала назвою концепту.

Аналіз актуального шару культурної складової концепту «Колядування» в межах Мксф Святки дав змогу виявити його 
смислові елементи: «обряд», «обхід». Кількість одиниць номінативного поля концепту «Колядування» дорівнює 6 (деривати: 
коляда, колядувати, колядування, Колядиха, Колядівка), а коефіцієнт номінативної щільності становить 0, 019, що свідчить 
про свідоме побутування згаданого концепту в межах Мксф Святки, та про його достатню комунікативну релевантність. 

ІІ. Поняттєва складова концепту. Мовними репрезентантами міфологеми Колядування є лексеми коляда та коляду-
вання. Лексикографічні та етнографічні джерела фіксують 14 значень лексеми коляда, проаналізувавши які, особливу увагу 
приділяємо тому ЛСВ, що пов’язаний із різдвяним обрядовим обходом, зокрема ЛСВ старовинний обряд славлення Різдвя-
них свят піснями (колядками). 

У словнику Б. Грінченка зазначено, що колядування – це «пѣніе колядокъ въ рождественскій вечеръ» [9, с. 274]. Інші 
словники української мови стосовно іменника колядування дають таку указівку: «Колядування – дія за знач. колядувати» 
[2, с. 558]. У лексикографічних джерелах дієслово колядувати має такі значення: 1) співати колядки, брати участь в об-
ряді, пов’язаному з виконанням цих пісень [2, с. 558]; 2) перен. Ходити з якою-небудь справою від одного до іншого [2,  
с. 558]. Враховуючи той факт, що у словниках не вказано, в якому значенні дієслово колядувати є мотивуючим для іменника 
колядування, робимо висновок, що всі згадані значення дієслова колядувати мають стосунок до новоутвореного іменника, 
тому аналізуючи ЛСВ лексеми колядування, особливу увагу приділяємо тому значенню слова колядування, що пов’язане з 
календарною обрядовістю у період зимових святок – ЛСВ різдвяний обрядовий обхід, пов’язаний із виконанням колядок.

Семний набір згаданого ЛСВ подано в таблиці:
МОВНИЙ 

РЕПРЕЗЕНТАНТ ЛСВ СЕМИ

колядування Різдвяний обрядовий обхід, пов’язаний із виконан-
ням колядок. 1. Обрядовий обхід.

2. Різдвяний обрядовий обхід.
3. Виконання колядок під час обрядового обходу.коляда Старовинний обряд славлення Різдвяних свят 

піснями (колядками)

Відповідно, у свідомості сучасних українців міфологема «Колядування» як складник Мксф Святки містить смислові 
елементи «обряд», «обхід», «колядка».

Проведений комплексний аналіз концепту «Колядування» як складника Мксф Святки сприяв виділенню його домі-
нантних смислових елементів, що дало змогу розглянути польову організацію цього концепту: 

ПЕРІОД КОМПОНЕНТИ СМИСЛІВ

Дохристиянська 
доба

1. Ядро: «жертвопринесення», «обряд», «обхід», «ходіння», «колядники», «пісня», «колядка»; 
2. Приядерна зона: «весела компанія», «міхоноша», «дзвін», «подарунки», «винагорода»;
3. Периферія: «парубки», «вистава», «маски», «радість».

Доба християнства

1. Ядро: «обряд», «обхід», «ходіння», «колядники», «пісня», «колядка», «рацеї», «християнські гімни»; 
2. Приядерна зона: «жертвопринесення», «весела компанія», «береза», «міхоноша», «віншування», 
«дзвін», «подарунки», «винагорода», «вертеп»; 
3. Периферія: «парубки», «маски», «вистава», «радість», «гоніння».

Сучасний період

1. Ядро: «обряд», «обхід», «ходіння», «колядники», «пісня», «колядка»; 
2. Приядерна зона: «весела компанія», «міхоноша», «віншування», «дзвін», «подарунки», «винагоро-
да», «вистава», «вертеп»; 
3. Периферія: «парубки», «маски», «радість».
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Проаналізувавши концептуальну структуру концепту «Колядування» з огляду на польову організацію, робимо висно-
вок, що ядерні компоненти смислів складають ≈ 33 %. Упродовж віків у ядерній зоні цього концепту відбулись зміни, зо-
крема ядро міфологеми Колядування з прийняттям християнства поповнюється компонентами смислів «рацеї» та «христи-
янські гімни», але під натиском атеїстичної ідеології ХХ ст. вони зникають. 

Відсоткове вираження компонентів смислів приядерної зони концепту «Колядування» сягає ≈ 50 %. Упродовж віків у 
цій зоні також відбулися зміни, зокрема за часів перебування України під владою Польщі та Литви структура міфологеми 
Колядування поповнилась запозиченими компонентами смислу «віншування» й «вертеп», які актуальні й сьогодні.

Периферійна зона міфологеми «Колядування» містить ≈ 16 % смислових елементів. Цій зоні також властиві зміни, 
зокрема її концептуальна структура у добу християнства розширюється за рахунок виникнення смислового елемента «го-
ніння», що зникає в епоху атеїстичного світогляду (ХХ ст.), а смисловий елемент «вистава» на сучасному етапі переходить 
із зони периферії до приядерної зони.

Результати вивчення міфологеми «Колядування», що отримані за допомогою компонентного, етимологічного та істори-
ко-культурологічного аналізу, дають змогу зробити висновок, що цей концепт належить до значущих в українській культурі 
та у житті українців. 

Запропонована методика комплексного аналізу культурних концептів може бути використана для вивчення інших поді-
бних концептів, що є перспективним у сучасний період, коли простежуємо помітне посилення уваги до національної само-
бутності української культури.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ Й СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ 
ЦІННІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ: НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  

НА ПОЗНАЧЕННЯ СУПЕРНИЦТВА

У статті розглядається питання багатогранного зв’язку культури, комунікації й мислення з мовою у розрізі теорії між-
культурної комунікації та когнітивної лінгвістики. Розвідка окреслює лінгвокультурні й семантико-когнітивні особливості ан-
гломовної ціннісної картини світу як фрагменту лінгвокультурної на матеріалі фразеологічних одиниць, що позначають складові 
типової ситуації суперництва, транслюючи систему уявлень англомовного соціуму. Логіко-поняттєва й морально-ціннісна кон-
цептуалізація явищ навколишньої дійсності пов’язана з фразеологічним фондом мови, який відображає кваліфікативну діяльність 
колективної свідомості. Оціночні висловлення про предмет номінації, елементи суперництва зокрема, втілюють інформацію про 
аксіологічно марковані ознаки досліджуваного концепту. 

Ключові слова: лінгвокультурологія, міжкультурна комунікація, ціннісна картина світу, концепт, структура концепту, фра-
зеологічні одиниці, когнітивні ознаки, семантичний зміст, номінативні одиниці.
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LINGO-CULTURAL AND SEMANTIC-COGNITIVE ASPECTS OF ENGLISH AXIOLOGICAL 
WORLD VIEW: ON THE MATERIAL OF PHRASEOLOGICAL UNITS TO DEFINE RIVALRY 

The article focuses on the multifaceted relation between culture, communication and thinking with language in the context of the theory 
of intercultural communication and cognitive linguistics. Language as a means of communication, identification and socialization   stores 
and preserves the cultural heritage of mankind determining the system of value orientations in society. The research defines the linguo-
cultural and semantic-cognitive features of the English axiological world view as a fragment of linguocultural image on the material of 
phraseological units which represent the components of the typical situation of rivalry thus reflecting the English-speaking society system of 
representations. The notional and axiological conceptualization of the surrounding phenomena is connected with the phraseological fund 
of the language, which reflects the qualitative activity of the collective consciousness. The structure of the concept determines its place in 
the conceptosphere and is conditioned by its content – a set of cognitive attributes that reflect socially marked phenomenon properties. The 
periphery component of the concept structure is constituted by the axiological image of the typical situation. Value prescriptions on the nom-
inated subject, constituents of rivalry in particular, are singled out due to conceptual analysis and cognitive interpretation method. They em-
body information about axiologically marked features of the concept investigated adding extanded and refined data to the notional content.

Key words: linguoculture, intercultural communication, axiological world view, concept, concept structure, phraseological units, cog-
nitive features, semantic content, nominative units.

Мова як засіб спілкування, ідентифікації, соціалізації та залучення до культурних цінностей має здатність фіксувати 
й зберігати культурні надбання людства. Культура є складним феноменом, що визначає систему ціннісних орієнтацій у 
суспільстві. Сучасний етап розвитку лінгвістичної науки позначений підвищеним інтересом дослідників до питання 
взаэмопроникнення мови і культури [3; 5; 8; 9; 14], яке забезпечується когнітивними процесами у свідомості носіїв мови 
як представників певної культури. Тісний зв’язок мов і культур відзначався вченими ще задовго до виникнення глобаліза-
ційних процесів інформаційного суспільства. Проблеми ментальних чинників мовленнєвої діяльності та спілкування при-
вертали увагу Л. Виготського, В. Гумбольдта, М. Жинкіна, І. Зимньої, Е. Сепіра [7, с. 68–69; 25].

Комунікативний аспект функціонування мови і культури є об’єктом вивчення у межах теорії міжкультурної комунікації 
[23; 24]. Поняття міжкультурної комунікації виникло в середині XX ст. і пов’язане з іменами таких антропологів і лінгвістів, 
як К. Клакхон, А. Кребер, Р. Портер, Д. Трагер, Е. Холл, Г. Хофстеде, які сформулювали операційні параметри для описання 
впливів культури діяльність і розвиток суспільства [14, с. 19–22].

Ефективне спілкування представників різних етнокультурних спільнот засноване на розумінні культурних цінностей і 
системи світосприйняття іншого народу. Міжкультурна комунікація слугує необхідною передумовою розвитку культури, за-
безпечуючи інформаційний зв’язок між соціальними групами й спільнотами для накопичення й передачі соціокультурного 
досвіду [14, с. 17–18], трансляції ідей, знань і цінностей. Міжкультурна комунікація характеризується багатоаспектністю й 
охоплює не лише лінгвістичні, а й соціокультурні основи міжкультурного спілкування [6; 14]. Лінгвокультурний вимір вза-
ємодії досліджується у зв’язку з значенням мовних одиниць, які використовуються представниками культури в мовленнєвій 
діяльності [11, c. 8]. 

У зв’язку з багатогранністю зв’язку культури, комунікації й мислення з мовою виникає потреба проаналізувати лінгво-
культурні й семантико-когнітивні особливості англомовної ціннісної картини світу як фрагменту лінгвокультурної на мате-
ріалі фразеологічних одиниць (фо), які номінують ситуацію суперництва, що й становить завдання дослідження. 

У контексті глобалізації проблеми національної своєрідності народів світу займають важливе значення. Особлива увага 
зосереджена на мовних засобах у плані вираження ними картини світу. Одне з центральних місць при цьому належить фо, 
які відображають особливості національного світосприйняття, способів осмислення фрагментів дійсності етносом [3; 5, 
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c. 13; 8, c. 93; 9, с. 11; 19, с. 26; 21, c. 1]. Лінгвокультурна картина світу забезпечує спадкоємність мовного і культурного 
мислення носіїв мови та включає ціннісну картину світу, яка моделюється у вигляді оцінних суджень, визначених кодексом 
певної лінгвокультури. Ціннісна картина світу є частиною мовної й концептуальної картин, складником концептосфери на-
ції [13; 16]. 

Ціннісні орієнтири закріплюються в змісті концептів [16, с. 86]. Установленню глибинних закономірностей взаємодії 
структур людської свідомості з мовними формами сприяє аналіз семантичної структури номінативних одиниць. Номінатив-
ні можливості мовної картини світу реалізують лексичні і фразеологічні одиниці [18, c. 44], які підлягають концептуальному 
аналізу для досягнення мети лінгвокогнітивного дослідження – реконструкції змісту концепту суперництво. За посеред-
ництвом прототипу, який кореспондує з поняттям – типовими ознаками, здійснюється референція концепту [12, c. 37; 22,  
c. 95]. Структура концепту є необхідною умовою існування і входження в концептосферу [12]. Вона зумовлена його змістом 
– сукупністю когнітивних ознак (ко), які відображають окремі властивості осмисленого предмету або явища. 

 Периферійний структурний компонет концепту суперництво активується фо, які належать вторинній номінації, до 
складу яких, окрім фразеологізмів, входять паремії – прислів’я та приказки [2, c. 7; 15, c. 7; 18, c. 44; 21, c. 4].

Логіко-поняттєва й морально-ціннісна концептуалізація пов’язані з фразеологічним фондом мови. Тому семантику фо 
досліджуємо у декількох аспектах: 1) їхньої денотативної віднесеності, що дає змогу експлікувати і уточнити ко концепту 
суперництво, адже фо доповнюють ті ознаки позначуваного, які не представлені лексичною номінацією [13, c. 16; 22, c. 79]; 
переносним позначенням властива потенційна семантика, вони не фіксують певний зміст, а окреслюють його [10, c. 16]; 2) з 
урахуванням конотативного компоненту – оціночного (аксіологічний образ), у якому виражається кваліфікативна діяльність 
свідомості етнокультурної спільноти [17, c. 122; 22, c. 187].

Дослідженню підлягають фо, які містять ключове найменування, його синоніми, антоніми або характеризують концепт 
описово. Можливе також імпліцитне представлення концепту в складі паремії, смисл якої інтерпретується як відображен-
ня когнітивної ознаки концепту. Оціночні висловлення про концепт суперництво приводять до висновку, що у колектив-
ній свідомості англомовного соціуму негативно оцінюється: присутність опосередкованих учасників (Don’t try to separate 
fighting dogs); метушливі, непродумані, нерішучі, невідкриті дії (Hasty climber’s have sudden falls)); зосередженість одразу 
на декількох цілях з застосуванням мінімуму зусиль (All covet, all lose); орієнтація на слабкого, боязливого суперника (Don’t 
beat / kick a man when he’s down); боязливість (He that is afraid of wounds must not come near a battle). Позитивно оцінюється 
змагання між близькими людьми (Love’s not complete without a quarrel; прозорі (Ill-gotten gains never prosper), ініціативні 
(The first blow / stroke is half the battle) дії суперників з прикладанням зусиль (He that would eat the fruit must climb the tree) 
заради перемоги (The victors are not judged) за допомогою свого колективу (God is always on the side of the big battalions). 
Порушення норм викликає презирливе ставлення до порушників і зазначених дій [4, c. 149]. Таким чином, шляхом зміни 
виявленої позитивної / негативної / оцінки певної ознаки денотата відносно стандарту на полярно протилежну, отримуємо 
інформацію про непрототипове суперництво як відхилення від стереотипу.

Перемогу як позитивне явище визначають також фразеологізми з компонентами, у семантиці яких міститься сема по-
зитивної оцінки: be at one’s best; be on a good wicket; do well; get / have the best ; get / have the better; get the better end of 
somebody; give a good / fine / splendid account of oneself; make good. Зневажливе ставлення до переможених втілене у фо, у 
яких об’єктивована негативна оцінка і знання про: а) людину: be a fool / for one’s pains; be duped / hoaxed; be fooled; be made 
a laughing stock; a bad loser; bring / drive somebody’s eggs / goods / hogs / pigs to a wrong / bad market; make a fool of oneself; 
make oneselt look silly; б) тварин: a bad egg; a dead duck ; a lame duck / dog; a poor fish; to make an ass of somebody; в) предмет: 
deal somebody a poor deck.

 Концептуально-семантичний аналіз досліджуваного корпусу паремій [1; 2; 20] дозволяє стверджувати, що в них за-
фіксована інформація стосовно низки ко концепту суперництво, які є аксіологічно марковані. Виокремлені прескрипції є 
твердженням про такі ко концепту суперництво:

1) негативна, шкідлива роль опосередкованих учасників: Put not your hand between the bark and the tree;
2) „кількісна характеристика учасника” – навіть одна особа є втіленням сили (Even one man in the field is a force), од-

нак вона є ніщо у порівнянні з командою однодумців проти суперника: One man in the field’s no warrior; One man does not 
make a team; 

3) „якісна характеристика учасників” у прислів’ях: а) гідні один одного, рівносильні як природнє співвідношення 
сил у суперництві: When greek meets greek, then comes the tug of war; б) негативно оцінюється змагання зі слабким супротив-
ником: One should not hit a man when he’s down; в) конкурентноспроможність попереджає поразку і є обов’язковою умовою 
спокійного життя: If you want / wish for peace, be prepared for war;

4) „відчуття учасників” як ставлення до змагання – а) страх, сором’язливість шкідливі для успіху: Faint heart never won 
fair lady; б) сміливість, ризикованість сприяють перемозі: Nothing venture, nothing win;

5) ко „сфера”: а) приватного життя / кар’єри, де друзі можуть стати суперниками: Friends are all right when they don’t 
interfere with your career; б) у коханні суперництво є природнім і навіть корисним: The falling out of / over / faithful friends is 
the renewal of love; 

6) „характер дії”: а) дії поспішні, непостійні, непродумані й по короткому шляху не гарантують перемоги: Make haste 
slowly; More haste less speed; Slow but sure. Проте занадто довгі вагання небезпечні, тому, що ведуть до поразки: He who 
hesitates is lost, He that runs fastest gets the ring; б) відкритість дій заохочується: Better an open enemy than a false friend; False 
friends are worse than open enemies; 

7) “мета” – а) кількісний аспект: розумна цілеспрямованість, зосередженість на одній меті доречна, оскільки забезпечує 
перемогу: If you run after two hares, you will catch neither; Dogs that put up many hares kill none; б) досягнення мети потребує 
значних зусиль (He that would eat the fruit must climb the tree) та часу (The early bird catches the worm, He that will thrive must 
rise at five); 

8) ко „результат” – а) культ перемоги як позитивного явища, заради якої приємливі будь-які засоби: The end justifies 
the means; Choice of the end covers choice of the means; He who wills the end wills the means. Проте більше за перемогу ціну-
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ється мир і спокій: Better a lean peace than a fat victory; б) оптимістичне сподівання на реванш після поразки, мінливість 
результату: What you lose on the swings, you gain / make up on the roundabouts; Our day will come; Unlucky in love, lucky at play; 
в) компроміс є позитивним завершенням взаємодії: A lean compromise is better than a fat lawsuit; г) перемога на будь-якому 
етапі суперництва зазвичай сприяє подальшому успіху: Nothing succeeds like succeess;

9) „тактика” конкретизується у пареміях: а) корисно поступитися незначним заради кінцевої перемоги: Sometimes the 
best gain is to lose; б) підтримується ініціатива у атаці: The first blow / stroke is half the battle; 

10) „причина суперництва” – у людській природі як вроджена потреба: Man is wolf a to man; або у єдиній меті як ситу-
ативна потреба: Two of a trade never / seldom agree, Two dogs over one bone seldom agree.

Отже, аксіологічна складова когнітивної структури фіксує оцінку суперництва відносно існуючої в англомовному сус-
пільстві загальноприйнятої норми і представлена конотативним значенням фразеологічних репрезентантів концепту. 

Виокремлені за допомогою концептуального аналізу та методу когнітивної інтерпретації лінгвокультурні й семантико-
когнітивні особливості англомовної ціннісної картини світу на матеріалі фо, які номінують ситуацію суперництва, відобра-
жають аксіологічні орієнтири й домінанти фрагменту колективного світосприйняття англомовного соціуму. Дослідження 
ціннісного змісту ключових концептів англомовної картини світу видається перспективним для відтворення вербалізованої 
лінгвокультурної інформації.
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На сьогоднішній день майже усі країни світу усвідомлюють значущість для населення володіння англійською мовою в умовах 
глобалізації, розвитку науки і технологій, ведення бізнесу та соціального розвитку. Але не усім країнам вдається робити це з одна-
ковим успіхом. У статті надається аналіз соціально-історичних умов та факторів, які сприяли розповсюдженню і імплементації 
англійської мови як основної мови міжнародного спілкування у різних країнах світу. За основу аналізу взято рейтинг країн, що 
створюється за результатами проведення міжнародних іспитів з англійської мови як іноземної. В статті визначені особливості 
та чинники, які характеризують процес імплементації англійської мови в українське суспільство та його перспективи.
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IMPLEMENTATION OF ENGLISH LANGUAGE IN DIFFERENT COUNTRIES OF THE WORLD: 
SOCIO-HISTORICAL AND PRAGMATIC ASPECTS

Nowadays almost all countries of the world are aware of the importance of English language proficiency in the context of globalization, 
development of science and technology, business and social development. But not all countries can do this with the same success. The article 
provides an analysis of socio-historical conditions and factors that have contributed to the dissemination and implementation of English as 
the main language of international communication in different countries of the world. The basis of the analysis is the ranking of countries 
created following the results of international exams on English as a foreign language. The article describes the features and factors that 
characterize the process of implementation of the English language in Ukrainian society and its perspectives. Ukraine occupies a middle 
position in the rating among the population speaking English as a foreign language. The government of a country tries to reform the system 
and methods of teaching the language in schools and institutions, as well as individual citizens realize the importance and vital need for the 
moment to know the language of global communication. So, the resources of the state and the motivation of citizens are the important factors 
to improve the overall situation with the knowledge of English by the population. Ukraine’s orientation towards European integration is also 
taken into account, which is another important factor in this process.

Key words: English language, countries of the world, implementation, study, rating of English language proficiency.

Постановка проблеми. Роль та значущість англійської мови у всьому світі зростає з кожним роком. Школи, коледжі, 
університети – навчання англійській мові стало обов’язковим майже у всіх країнах світу на кожному освітньому етапі. Цей 
процес дослідники пов’язують з факторами глобалізації, інтернаціоналізацією промисловості та торгівлі, розвитком науки 
та технологій, і, як результат, необхідністю існування універсальної мови спілкування між великим різноманіттям людей, 
їхніх культур та мов.

Питання універсальної мови, яка могла бути засобом спілкування для усіх, або більшості людей на Землі, було акту-
альним ще з давніх часів, достатньо пригадати біблейську історію про Вавілонську вежу. За новітній час слід відзначити 
спроби вчених штучно створити універсальну мову зі зрозумілим лексичним складом і чіткими граматичними правилами, 
в результаті чого з’явилася мова Esperanto, яка так і залишилася фактом історії, не набувши бажаного значення і статусу. 
Потенційно деякі мови могли б пишатися статусом універсальних, адже десять мов є найпоширенішими у світі. Наприклад, 
арабська мова, яка розповсюджена в країнах арабського світу, але й не тільки внаслідок великої кількості людей, які говорять 
нею. Саме арабською написана священна книга Ісламу – Коран, а кількість людей, які слідують цій релігії за даними 2017 
року – приблизно 1.8 мільярда людей, тобто, чверть усього населення планети (за даними the Pew Research Center) [14]. З іс-
торії відомо, наскільки розповсюдженою була латинська мова, яка панувала за часи стародавнього Риму і у ранньому серед-
ньовіччі як універсальна мова християнського клерикалізму та середньовічної європейської освіти. Деякі мови (іспанська, 
англійська, португальська) мали широке розповсюдження завдяки освоєнню світу у 17 – 19 століттях і утворенню колоній. 
Але історико-політичні процеси другої половини ХХ століття (результати другої світової війни, руйнація колоніальної сис-
теми, холодна війна, розвиток науки та технологій, укріплення позиції США як супердержави, глобалізація промисловості 
та торгівлі, поява Інтернету) стали причиною набуття саме англійською мовою статусу мови міжнародного спілкування.

Мета даної роботи – проаналізувати шляхи та специфіку імплементації англійської мови яв мови міжнародного спіл-
кування у різних країнах світу, особливо у тих країнах, які відзначаються визначним і рухливим характером соціально-по-
літичного і економічного розвитку на сучасному етапі, а також у деяких пострадянських країнах. Такий аналіз досвіду країн 
дозволить виявити ті особливості і закономірності імплементації, які у подальшому зможуть допомогти удосконалювати 
способи і форми оволодіння населенням англійською мовою в Україні.
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Актуальність роботи зумовлена необхідністю багатостороннього вивчення функціонування англійської мови як мови 
міжнародного спілкування у багатьох сферах людської діяльності.

У роботі були застосовані методи вибірки та аналізу матеріалів статей, сайтів організацій, установ, суспільних органі-
зацій, їх обробка та узагальнення щодо можливих перспектив розвитку навчання англійській мові в Україні. Таке узагаль-
нення означає прагматичну значущість отриманої інформації (прагматичний аспект) на основі історико-соціального аналізу 
функціонування англійської мови у країнах світу (соціо-історичний аспект). 

Шанована організація EF English First EPI (Індекс EF – рівень володіння англійською мовою у навчальних закладах), 
яка щороку робить звіт щодо володіння англійською мовою як іноземною на основі результатів міжнародних іспитів, у 
звіті за 2017 рік засвідчує, що популярність, поширеність та затребуваність англійською мови у світі продовжує поступово 
зростати. І тенденції такі, що затребуваність англійської мови у майбутньому буде збільшуватися, особливо серед молоді, 
людей віком від 20 до 30 років. Дані цієї організації базуються на аналізі результатів іспитів з англійської мови більше ніж 
1, 3 мільйона людей по всьому світу. Пояснення феномену значущості англійської мови вбачається у тому, що вона тісно 
пов’язана з інноваціями. 

Цікавими спостереженнями організації є, наприклад, наступні: менеджери володіють англійською мовою краще, ніж 
керівники та власники підприємств і організацій чи прості співробітники, при цьому рівень володіння дуже різниться по га-
лузях. Жінки володіють англійською мовою краще, ніж чоловіки. Більше зростання результатів оволодіння мовою виявився 
у Африці, але загальний рівень володіння мовою кращій у Європі, хоча і нерівномірно по всіх країнах. У Азії рівень володін-
ня взагалі не покращився, хоча там зафіксовані великі інвестиції в напрямок вивчення англійської мови. Країни Близького 
Сходу продемонстрували низький і непостійний рівень володіння мовою. А Латинська Америка відзначена як такий регіон, 
де взагалі спостерігалося зниження рівня володіння англійською мовою [13].

Що стосується рейтингу країн відносно рівня англійської мови як іноземної у людей з різних країн, то звіт EF EPI зазна-
чає, що кращі результати мають країни Скандинавії (Швеція, Данія, Норвегія), при цьому Швеція обіймає першу позицію 
вже декілька років поспіль. Також у десятку лідерів входять Сінгапур, Люксембург, а також Германія. З пострадянських 
країн кращій результат належить Білорусі, яка у рейтингу вище, ніж Росія, Україна та Грузія. Найнижчі показники в Азер-
байджані, Казахстані та Узбекистані, які обіймають позиції за номерами 77, 80, 86 відповідно з 88 країн, що входять до 
рейтингу. Найостанніші позиції належать Іраку та Лівії (відповідно 87, 88 місця рейтингу) [13].

Проаналізуємо мовну ситуацію з імплементацією англійської мови у деяких країнах світу, які віднесені за рейтингом до 
країн з високим, середнім та низьким рівнем володіння англійською мовою.

Як вже зазначалося, Швеція кілька років поспіль була визнана країною, у якій населення краще за всіх в світі говорить 
англійською як другою мовою. Цей факт пояснюють тим, що населення Швеції таким чином хоче спілкуватися з усім сві-
том. Також відомо, що як шведська, так і англійська мова належать до германської мовної сім’ї. Існує навіть гумористична 
форма поєднання обох мов, якими спілкуються в країні, так звана Swinglish (до речі, є інші варіанти поєднання місцевого 
мовлення з англійською мовою, наприклад, Singlish у Сінгапурі. В результаті таких поєднань утворюються так звані місцеві 
варіанти англійської мови, поряд з австралійською англійською, тощо). В країні транслюється багато телевізійних передач 
англійською мовою без перекладу, інші мідія ресурси також видаються англійською, не кажучи вже про Інтернет, бізнес і 
промисловість, де спілкування відбувається виключно англійською мовою. Шкільна освіта також зосереджується на викла-
данні і вивченні школярами англійської мови у якості ключового предмету.

До ХІХ століття окрім місцевих діалектів у Швеції офіційними мовами були латина (після введення Християнства) та 
французька мова, якою у 18 столітті говорили аристократи і якою велося судочинство. З розвитком промисловості, пере-
селенням місцевого населення у міста і впровадженням освіти з’явилася і стала укріплюватися шведська мова (Standard 
Swedish). При цьому велика частина населення емігрувала у Сполучені Штати, і таким чином почались контакти шведів з 
англійською мовою, які продовжилися після Другої Світової війни, коли Швеція розділила перемогу у якості одного з союз-
ників Британії. Процесу розповсюдження англійської мови в цій країні сприяли всі ті процесі, які сприяли її розповсюджен-
ню у глобальному вимірі. Але окрім того у другій половині ХХ і на початку ХХІ століття у зв’язку з іншими міграційними 
процесами, а саме, імміграційними хвилями інших національностей до Швеції, в країні зріс статус англійської як мови між-
національного спілкування. Уряд країни знаходиться у процесі вибору визнати статус англійської мови як іноземної, другої, 
або мови транс культурного спілкування.

Не тільки у Швеції, а й також у сусідньому Датському королівстві англійська мова має високий і важливий статус. У 
2014 громадяни цієї країни були визнані найкращими у світі у спілкуванні англійською мовою як іноземною [12]. Пояснень 
такому факту є декілька, а саме: географічна близькість Данії та Великої Британії, історичне минуле, організація освіти. 
Національні мови Скандинавських країн належать до однієї мовної групи, тобто мають багать поріднень. Важливим сти-
мулом для оволодіння англійською мовою для населення Данії та й усіх скандинавських країн є необхідність відповідати 
тенденціям часу у питаннях інновацій та технологічного розвитку, бажання бути відкритим до світу та подорожувати ним. 

Серед країн, уряд яких приділяє значної уваги вивченню населенням англійської мови, слід назвати, наприклад, Китай 
та Туреччину. І хоча рейтинги цих країн стосовно успішності володіння англійською на сьогоднішній день ще не дуже ви-
сокі, ситуація поступово покращується. 

На теперішньому етапі Народна Республіка Китай відома як країна, що має бурхливий економічний зріст після багатьох 
років панування там комуністичного режиму. Статистика наводить дані про зростаючу роль Китаю у розвитку світової 
економіки і динаміки світових економічних відносин [9]. Такий бурхливий економічний зріст став можливим завдяки, перш 
за все, інвестиційній політиці держави, залученню іноземного капіталу і фахівців у промисловість і народне господарство. 
Широка присутність міжнародних компаній, зростання міжнародних транзакцій, робота з іноземними промисловцями, ме-
неджерами, інженерами, технологами, фінансистами, тощо, зумовила необхідність розповсюдження англійської мови як 
мови міжнародного спілкування в економічному секторі Китаю, перш за все. Іноземний бізнес наймає на роботу кваліфіко-
ваних працівників зі знанням англійської мови. Потенційний працівник у віці до 40 років, який шукає посаду в іноземній 
компанії, окрім фахових компетенцій, повинен володіти близько 1000 фразами англійською. Усвідомлюючи важливість во-
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лодіння англійською мовою для розвитку держави, уряд країни впроваджує програми вивчення англійської мови, почина-
ючи з дитячого садочка, і далі, через всю систему освіти. Освітні заклади по всій території країни розглядають англійську 
мову як ключовий компонент своєї освітньої програми. Родини, які виховують дитину, також націлені на те, щоб вона ви-
вчала англійську мову, що у майбутньому стане перевагою для її робочого життя [10].

Але, як висловлюються представники нації, знання і навички англійської мови ще не дорівнюють високій платні навіть 
у міжнародній компанії. Англійська мова, хоча й активно впроваджується в країні, але не дуже поширена серед більшості 
населення. Це пояснюється специфікою країни, різним рівнем економічного розвитку на її території, невисоким рівнем ви-
кладання і методичного забезпечення, браком практичного застосування, яке залишається лише в межах країни. Також, як 
свідчать джерела, навчання англійській мові у школах і в університетах більш націлене на складання іспитів та тестування 
замість практичного вживання мови. Це перешкоджає розвитку знань тих, хто навчається [15], і саме це є причиною, чому 
Китай обіймає середню (47) позицію рейтингу EF EPI..

Треба зазначити, що за історичні часи англійську мову у Китаї викладали ще у місіонерських школах і у християнських 
коледжах, які пізніше стали провідними китайськими університетами. У 1862 році у Китаї був заснований перекладацький 
коледж (The Tongwen Guan). Навчання іноземним мовам здійснювали й у Шанхаї і Гуаньджоу (Shanghai and Guangzhou). 
З установленням Народної республіки у 1949 році і далі впродовж 1950 – 1990 років політика держави стосовно вивчення 
іноземних мов змінювалась. У 1950-ті роки популярності набуло вивчення російської мови, а після впровадження політики 
«відкритих дверей» за часи День Сяопіна англійська мова знову почала набувати свій статус мови бізнесу та інтернаціональ-
ного спілкування, який закріпився за нею у 1990 –ті роки і далі, у 2001 після вступу Китаю до Світової Організації Торгівлі 
і після 2008 року, коли Китай приймав Олімпійські Ігри [4].

Стосовно деяких інших азійських країн, то, за свідченнями громадян, ситуація виглядає наступним чином. Громадяни 
Південної Кореї, соціально і технологічно високо розвинутої держави обов’язково вивчають англійську мову в школі, і ба-
гато хто володіє нею у зрілі роки для ведення бізнесу та розвитку технологій. Але, як свідчать самі громадяни, у більшості 
населення немає активних практичних навичок її застосування. Скоріш це академічне знання, що пов’язується з методикою 
викладання в школі та національними рисами. Так, акцент у викладанні і навчанні мові робиться на аналіз граматичних 
структур та запам’ятовування текстів і подальше їх відтворення, порівняно з роботою комп’ютера [8].

Внаслідок такого підходу активні комунікативні навички не розвинуті добре, і процес говоріння і відповідна реакція на 
говоріння викликають у людей труднощі. До того ж існує проблема азійського акценту, яка поширена не тільки у Південній 
Кореї, а й серед багатьох представників азійської раси.

Викладання англійської мови в Туреччині почалося ще за часи Оттоманської імперії, де мовам навчали майбутніх ди-
пломатів, дітей іноземних дипломатів, представників еліти, торгівельних працівників. Широкого розповсюдження її не було 
[7]. Лише після Другої Світової війні після прийняття Туреччиною допомоги відповідно до плану Маршала англійська 
мова стала головною іноземною мовою в країні. Англійська мова у Туреччині продовжує набувати значущості для розви-
тку країни та престижу серед тих, хто нею володіє [5, с. 16]. Але ситуація з її вивченням, розповсюдженням, популярністю 
та значущістю виглядає не однаково по всій території країни. Так у великих містах, на західному узбережжі у туристських 
центрах англійська мова є необхідною для розвитку бізнесу та особистісного розвитку людей, тоді як в аграрних регіонах 
центральної та східної Туреччині людям не потрібне практичне володіння англійською мовою, тому її статус там незначний. 
Тим не менш вона стає більш важливою при отриманні людиною університетської освіти, особливо у сфері менеджменту, 
инжиніірінгу, технологій, торгівлі, а також для майбутньої успішної професійної кар’єри. Уряд країни докладає зусиль щодо 
покращення ситуації з вивченням та володінням населенням англійською мовою через освітні програми, викладання деяких 
дисциплін виключно англійською мовою. Англійська мова у Туреччині є обов’язковою для вивчення у школах та на інших 
ланках освіти. У Туреччині, як і в багатьох інших країнах світу також спостерігається так зване «не плановане», спонтанне 
поширення англійської мови через зайві запозичення, витіснення рідних слів турецької мови їх англійськими відповідни-
ками, тощо. 

У Республіці Білорусь існують дві державні мови – білоруська і російська (Конституція Республіки Білорусь 1994 року. 
Ст. 17). Окрім того, що статус однієї і державних мов закріплений у Білорусі за російською, вона продовжує залишатися 
популярною і розповсюдженою серед населення республіки завдяки тісним політичним і соціально-економічним зв’язкам 
між двома країнами [2]. Англійська мова менш популярна, однак за останній час спостерігається набуття нею важливо-
го статусу, про що, зокрема, свідчать програми Білоруських університетів. Наприклад, на сайті Білоруського державного 
університету зазначається, що «найважливішим напрямом створення умов для переходу до економіки знань є підвищення 
рівня володіння англійською мовою населенням Республіки Білорусь» [11], тобто уряд країни, державні навчальні заклади, 
усвідомлюючи важливість володіння громадянами англійською мовою, пропонують не просто її вивчення під час навчання 
у навчальних закладах, але й можливість додаткового навчання на базі університетів з метою додаткової освіти та перепід-
готовки вже дорослих кадрів, керуючих кадрів та фахівців.

У Грузії, яка після розпаду Радянського Союзу і на початку 2000 років зазнала значних соціально – політичних та 
економічних змін, англійська мова стала обов’язковою для навчання, на відміну від російської, яка є факультативною. На 
теперішньому етапі розвитку грузинська економіка покладається на іноземні інвестиції, партнерство з Туреччиною та Єв-
ропейським Союзом. Як свідчить The Guardian [16], уряд країни має намір найняти на роботу у школах носіїв англійської 
мови для її викладання, близько 1000 чоловік. За даними 2012 року, переважна більшість шкіл у Тбілісі, столиці Грузії, мала 
щонайменш одного вчителя – native speaker [17]. Мотивація Грузії у тому, щоб фахівці і молодь володіли англійською мовою 
за найкращими стандартами.

Коротко мовна історія Узбекистану розвивалася відповідно до національно-політичних змін на цій території. За ранні 
часи у Середній Азії населення спілкувалося мовою фарсі (перська мова). Після заселення регіону тюркськими племенами 
тут стали панувати тюркські мови. На тлі появи та розповсюдження мусульманства арабська мова була визначної. Після 
поширення Російської імперії для населення мовою міжнаціонального спілкування стала російська. За часи Радянського 
Союзу навіть було змінено алфавіт узбекської мови на кирилицю. 
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Що стосується функціонування англійської мови у пострадянський період, то за спостереженнями Д. Хасанової [6], 
спочатку уряд Узбекистану намагався перейти з російської мови, яка панувала за часи Радянського Союзу у всіх його рес-
публіках як мова міжнародного спілкування, на англійську мову. Але низка факторів зробила такий перехід нереалізованим. 
Серед факторів дослідниця називає брак ресурсів, кваліфікованих вчителів, а також особливості соціально-економічного 
розвитку країни і трудову міграцію населення до Росії. Тому зацікавленість населення в російській мові, скоріше, ніж в 
англійській зумовлює менш важливий характер англійської мови в цій країні.

Висновки. Як бачимо, англійська мова імплементується у багатьох країнах світу з більшим чи меншим успіхом, але цей 
процес є необхідністю сьогодення. Він неспинний завдяки факторам, які формуюсь сучасний світ. Це, в першу чергу, глоба-
лізація, технологізація, наукові інновації, світовий ринок праці, де важливим фактором конкурентоспроможності фахівця є 
володіння ним англійською мовою [1]. Але, як показує аналіз, на рівень володіння англійською мовою у різних країнах не в 
останню чергу впливають геополітичні і національно-специфічні чинники.

Україна, як вже було зазначено, обіймає місце всередині рейтингу показника володіння англійською мовою населенням. 
Як уряд країни, який намагається реформувати систему і методи викладання мови у навчальних закладах, так і окремі 
громадяни усвідомлюють важливість і життєву необхідність на даний момент знати мову глобального спілкування. Тобто, 
ресурси держави і вмотивованість громадян є важливими чинниками покращити загальну ситуацію з володінням населен-
ням англійською мовою Враховується також спрямованість України в напрямок Європейської інтеграції, що є ще одним 
важливим фактором такого процесу.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ЄВМЕНІЯ САБОВА

У статті проаналізована діяльність культурного діяча Євменія Сабова. Він проживав на території Закарпаття у другій по-
ловині 19 століття. У ці часи закарпатський народ зазнавав цілковитої відірваності від українського загальновизвольного руху, 
адже входило до складу інших держав. Погляди Євменія Сабова зазнали впливу москвофільської течії. У своїх працях він послуго-
вувався етимологічним правописом із домішками церковнослов’янської лексики. Євменій Сабов написав граматику, яку затвердив 
угорський уряд, а також нею послуговувалися українці у школах Пряшівщини. Погляди та діяльність Євменія Сабова стали осно-
вою для псевдонаукових теорій сучасних неорусинів. 
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THE EVOLUTION OF JEVMENI SABOV VIEWS

The article analyzes the activities of the cultural figure Yevmeniy Sabov. He lived in Transcarpathia in the second half of the 19th cen-
tury. During these times, people in Transcarpathian suffered a complete isolation from the Ukrainian general-liberation movement, as it 
was part of other states. The views of Yevgeniya Sabova were influenced by the Muscophile currents. In his writings, he used etymological 
spelling with additions of Church Slavonic vocabulary. Yevemiy Sabov wrote the grammar, which was approved by the Hungarian govern-
ment, and also it was used by Ukrainians in the schools of Prashivshyna. The views and activities of Yevmeny Sabov became the basis for the 
pseudoscientific theories of modern neorusins. From the middle of the 19th century, the situation in Transcarpathia was quite complicated. 
After all, the almost centuries-long separation of Transcarpathia from the all-Ukrainian movement led to the complete isolation and engage-
ment of the autochthonous population of Transcarpathian lands. Yevmeniy Sabov as a Greek Catholic priest. He studied at gymnasiums of 
Uzhgorod, Mukachevo, Prysheva. For some time he was a teacher of the Russian language at the Uzhgorod Gymnasium and later moved 
to Vinogradov.He became an archdeacon. He defended the separation of the local language version from the Ukrainian literary language. 
The basis of native language was seen in the pagan language, which had its origins, according to E. Sabov, from the Russian language and 
Transcarpathian dialects. E. Sabov was co-founder of the newspaper «Nauka». In the interwar years he became one of the most influential 
people of the Russophile movement in Transcarpathia. Creativity of E. Sabova is tiled with Church Slavonic, paganism and versatile vocab-
ulary of Transcarpathian dialects. 

Key words: rusnaks, ruski yazyk, codification,language.

Проблема нашого дослідження полягає у простеженні національної еволюції Євменія Сабова. Мовні вподобання Єв-
менія Сабова формуються на основі закарпатських говірок та використанняцерковнослов’янсько мови. Ці питання мають 
важливе наукове та практичне значення, адже чітко окреслюють причини формування мовної свідомості Євменія Сабова 
та його національну самоідентифікацію. Мовно-літературна спадщина Євменія Сабова, а також події, які вплинули на фор-
мування лінгвістичних традицій закарпатців, розглянуті у працях В. Гнатюка, В. Німчука, К. Галса, Й. Дзендзелівського,  
І. Панькевича, Л. Чопея, А. Штефана, П. Чучки, Л. Белея. Мета статті полягає в аналізі чинників, які впливали на еволю-
цію Євменія Сабова. Наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. стан національної свідомості закарпатців був вкрай важким. Впродовж 
тривалого часу територія Закарпаття входила до складу різних держав і була відірвана від будь-яких загальноукраїнських 
процесів, які відбувались за межами закарпатських земель. Практично тисячолітнє бездержав’я українців призвело до того, 
що автохтонні мешканці історичного Закарпаття сформували консервативний підхід до власної національної приналеж-
ності. Це призвело до формування настороженого підходу до всіх нових віянь, які приходили ззовні. На думку Ю. Бачі, “в 
Закарпатті діяли ті самі економічні і політичні обставини, що і в Галичині, тільки тут діяли вони ще гостріше і виразніше. 
Економічний, національний і релігійний гніт тут був ще сильніший, освічених людей, народної інтелігенції тут було ще 
менше, ніж в Галичині. Українське духовенство Закарпаття було ще більш відірваним від народу, ніж його братія в Галичині, 
і ще менше вірило в можливості розвитку українського національного життя в Угорщині!” [1, с. 44]. 

Кінець ХІХ ст. був позначений тим, що інтелігенція Закарпаття майже цілковито відсторонилась від національного 
відродження українців, які проживали на інших територіях. За словами Августина Волошина, «за винятком двох чи трьох 
авторів, кожний пише власним язиком, слова якого зібрані з церковнослов’янської, народної, великоруської, шариської та 
мадярської мов, а граматик російська. Дослідник часто тратить цілу годину на одну сторінку, щоб винайти, що сказав автор» 
[5, c. 29] За словами Л. Белея, «… в останній чверті ХІХ ст. через цілу низку причин (зокрема монопольне засилля москво-
фільства, денаціоналізаційна політика Будапешта, а також географічна відірваність та штучні перепони у міжукраїнському 
культурному діалозі) закарпатська інтелігенція цілком випала з контексту українського національного відродження і тому 
на переломі століть не могла знайти себе або ж не бачила себе в реаліях, які de facto склалися в українському культурному 
просторі без її найменшої участі» [2, c. 30–31]. 

Знаний громадсько-політичний діяч Гіадор Стрипський, висловлюється про національно-культурну ситуацію на За-
карпатті кінця ХІХ – поч. ХХ століття такими словами «Намъ теперь ХХ віцѣ зовсѣмъ чужы, бо незвісні, усѣ революціѣ 
козаковъ противъ Польщи, бо въ мадярських школахъ о сихъ ничого не чуеме, а наша минувшина оторвалась зовсѣмъ отъ 
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минувшины прочихъ Русиновъ. Мы не брали участи въ обновленю українського письменного слога, тому и тота чуднота 
наших людей до украѣнщини» [2, c. 31]. Перші прояви національної свідомості закарпатців відбувалися на початку ХХ 
ст., які були спровоковані політикою суцільної мадяризації краю. Представники духовенства (православного та греко-като-
лицького) повстали проти ліквідації українських народних шкіл, свят, а також проти латинізації та витіснення кириличного 
письма. Такі представники інтелігенції, як А. Волошин, Г. Стрипський, А. Штефан, виступили із аргументами, які захищали 
народну говірку автохтонних жителів Закарпаття. Національні діячі краю довели, що ця говірка є варіантом саме української 
мови. Розвитку загальноукраїнського процесу на Закарпатті протидіяли органи Угорщини, Росії, Чехословаччинаи, які мали 
власні геополітичні зацікавлення. Вони створювали різного роду перешкоди на шляху до об’єднання українців Закарпаття 
із українцями Галичини, Буковини. За словами П. Чучки «в утвердження української літературної мови на Закарпатті, пере-
дусім у її шкільне викладання, ніхто з уродженців краю не вніс стільки, скільки вніс Волошин, аби вивести закарпатців із 
мертвяцького язичія та привести їх до загальноукраїнських літературних норм у галузі фонетики (у тому числі й правопи-
су), граматики ба навіть лексики. Нічиї підручники з мови, математики, фізики, педагогіки та інших дисциплін не сприяли 
входженню української наукової термінології закарпатців так, як численні посібники Волошина та видавані ним газети й 
журнали» [5, c. 29–30]. 

У міжвоєнний період на території історичного Закарпаття докорінним чином змінюється політично-культурна атмос-
фера. Закарпаття увійшло до складу Чехословацької Республіки. Населення поповнилось політичними емігрантами з ко-
лишньої Російської імперії, а також учасниками визвольних змагань із України. Наслідком таких подій стало формування 
на території Закарпаття двох таборів – українофілів та москвофілів. Є. Сабов стає прихильником москвофільської течії і 
вважає, що жителі Закарпаття повинні використовувати російську мову для свого письма. Таку позицію Є. Сабов підтвер-
джує своєю працею «Грамматика русскаго язика для среднихъ учебныхъ заведеній Подкарпатской Руси» (1924). За словами 
Є. Сабова, «Настоящая граматика является грамматикой русскаго литературнаго язика въ его письменномъ а не устномъ 
употреблении» [2, c. 60]. За словами П. Чучки, «Багатовікова політична та адміністративна розпорошеність півмільйонного 
руського субетносу в рамках колишнього Угорського королівства, Австро-Угорської монархії, буржуазної Чехословаччини 
та гортівської Угорщини разом з ізоляцією закарпатців від материнської України, гальмував процес національної консолі-
дації [5, c. 3]. 

Євменій Сабов – уродженець Закарпаття. Навчався у гімназіях Ужгорода, Мукачева, Левочі, Пряшева. Був греко-като-
лицьким священиком, мовознавцем. Деякий час працював викладачем російської мови в Ужгородській гімназії. Пожиттєво 
був обраний головою «Общества імені О. Духновича». Одна з основних праць Є. Сабова – «Руська граматика і читанка. 
До вивчення угорсько-руської літературної мови» (1890). Ця праця написана російською мовою, етимологічним правопи-
сом. Мову Своєї граматики Є. Сабов будує на основі закарпатських говірок, але має значний вплив церковнослов’янської 
та російської мов. Написав угорською мовою підручник «Церковнослов’янська граматика» (1894). Є. Сабов піддає оцінці 
місцеві пам’ятки, які належать до конфесійного стилю, а також праці закарпатських письменників. Піддає осуду мовні впо-
добаня відомого просвітителя Закарпаття – Михайла Лучкая. Михайло Лучкай наголошував на тому, що закарпатські діа-
лекти належать до фонду загальноукраїнської мови. З ним дискутує Є. Сабов, навіть критикує Михайла Лучкая за відмову 
вживати –ъ в кінці слова, яке закінчується на приголосний. Хоча й визнає, що проповіді Михайла Лучкая «имѣли большое 
влияніе и сдѣлались любимымъ чтеніемъ простого народа…» Простый народъ привыкъ къ сему пестрому слогу и сталъ 
его понимати» [2, c. 35]. У 1890 році Є. Сабов публікує «Русскую граматику и Читанку літературного язика Угро-Русских». 
Цією працею Євменій Сабов засвідчує прихильність до москвофільської течії у письменстві Закарпаття. Проте згодом видає 
працю «Христоматія церковно-славянскихъ «угро-русскихъ литературныхъ памятниковъ съ прибавленіемъ угро-русскихъ 
сказокъ на подлинныхъ нарѣчіяхъ» (1893), у якій намагається переосмислити історію та стан писемності на території іс-
торичних земель Закарпаття. Він наголошує, що цією працею намагається ознайомити читачів «съ языкомъ, который упо-
требяла и употребляетъ наша свята мати Церковъ въ своихъ богослуженияхъ; и въ вторыхъ познакомити съ литературными 
произведеніми Угро-русскихъ, и вооще дати персмотръ образованія литературнаго русскаго языка въ Угорщинѣ» [2, c. 32]. 
У «Христоматіи…» Є. Сабов почав розглядати церковнослов’янську мову як мову, яку використовували на історичній тери-
торії Закарпаття у сфері богослужіння. Цією працею Є. Сабов намагався закласти псевдонауковий підхід до окремішності 
закарпатського письменства від загальноукраїнського літературного простору. Проаналізував закарпатські говори україн-
ської мови, зокрема у сфері фонетики та морфології. За словами Л. Белея, у розділі «Христоматіи..» «Очеркъ литературной 
дѣятельности и образованія Угро-русскихъ» Є. Сабов намагається детально вмотивувати виняткову роль конфесійної літе-
ратури у духовній культурі закарпатців, що, на його переконання, зобов’язує і в сучасних умовах зберігати вірність старо-
світським традиціям церковнослов’янського письменства, а не йти за сучасними віяннями та не орієнтуватися на живо-
мовну стихію, не відмовлятися від священного церковного (тобто історичного) правопису на користь простацько-буденного 
фонетичного…» [2, c. 33]. 

На думку Івана Франка, «Христоматія…» Є. Сабова «зладжена, мабуть, в головній часті для ужитку шкіл, але вона дуже 
інтересна для всякого, хто хоче познайомитися з угроруською літературою, народною мовою і її історією. Я сказав би на-
віть, що іменно для вчених, лінгвістів, істориків літератури та фольклористів вона цікавіша, ніж для угроруських школярів, 
котрим вона, відповідно до тенденції угорського уряду, не дає ніякісінького поняття про цілість южноруської мови і літера-
тури і котрих заставляє думати, що Угорська Русь – то щось осібне від Галичини і України. Хрестоматія д. Сабова силується 
навіть потроху обставити сю тезу історично: крім виписки з євангелія Остромирового та краківського Часословця 1491, д. 
Сабов подає виписки з самих тільки угроруських або венецьких друків та рукописів XVI – XVIII віку, угроруські грамоти 
духовні і світські і т. ін. З книжної літератури ся стара часть і по мові і по змісту ще найцікавіша, і приходиться жалувати, 
що автор не зробив сю часть хоч удесятеро більшою. Натомість усю новішу угроруську літературу, особливо писану на т[ак] 
зв[аному] «угрорусском литературном языке», від часів Духновича можна б було д. Сабову зовсім дарувати. Ся частина, на-
вчаюча хіба тим, що вказує наглядно, як люди не злі і не глупі, відбившися від живої народної мови, фатально відбиваються 
і від живого змісту в літературі і попадають у таку мертвеччину, від котрої на десять миль віє гробовим холодом» [6]. У 
своїй «Христоматіи…» Є. Сабов вперше у наукову літературу поширив псевдонаукову ідею окремішності мови закарпат-
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ських українців. За словами Івана Франка, «ця книга «відповідно до тенденції угорського уряду не дає ніякого поняття про 
цілісність южноруської мови і літератури і […] заставляє думати що угорська Русь, то щось осібне від Галичини і України» 
[2, c. 37]. 

Граматика та використання російського етимологічного правопису, який вживає Є. Сабов, були ухвалені урядом Угор-
щини для використання у школах, а також стала урядовим підручником для українських шкіл Пряшівщини. Є. Сабов був 
співзасновником газети «Наука», брав участь у освітньому товаристві «Уніо», редагував журнал «Карпатскій Свътъ». У 
1932 році організував проросійський «Всенародный Карпаторусский Конгрес». Ідея окремішності народу, який проживає 
на автохтонних закарпатських земель у працях Є. Сабова мала культурницький характер. Таким способом діяч намагався 
вберегти закарпатців від неправомірних, на його думку, впливів у релігійній сфері. Кінець ХІХ – початок ХХ століття 
був вкрай складним періодом для жителів Закарпатті. Майже тисячолітня відірваність від українських земель призвела 
до цілковитої національно-культурної ізоляції українців закарпатського краю. Євменій Сабов – культурно-релігйнийдіяч 
Закрпаття. Попав під вплив москвофільської течії, яка розвивалась на території Закарпаття на злам століть. Він одним із 
перших почав впроваджувати у писемну мову етимологічний правопис, а також використання церковнослов’нської мови та 
язичія. Граматики, читанки, підручники Євменія Сабова стали основою для спекуляцій псевдонаукових теорій неоруснів, 
які намагаються довести про окремішність та самостійність мови Закарпатців від загальноукраїнського контексту. На думку 
відомого мовознавця Л. Белея, неорусинський рух «був, є і надалі лишатиметься геополітичною доктриною, значний де-
структивний потенціал якої є важливим компонентом сучасної гібридної війни, веденої імперськими та реваншистськими 
силами проти України» [2, c. 16]. Дуже важливим фактором є те, що самі жителі історичного Закарпаття завжди вважали,що 
вони належать до українського народу та єдиної мовно-історичної спадщини. За словам П. Чучки, закарпатці «відчували 
свою етнічну належність до руських, тобто східних слов’ян, не ототожнювали себе ані зі словаками, ані з поляками, ані з 
сербами чи хорватами» [5, c. 18]. 

Мовно-культурницькі спекуляції відбуваються на Закарпаття через те, що впродовж кількох століть ця територія вхо-
дила до складу різних держав і через цей факт була відірвана від будь-яких національно-визвольних рухів, що відбувались 
за межами крайньої точки Карпат. Така ізоляція призвело до сповільненого поступу національного відродження. Але осно-
вною особливістю є той факт, що жителі Закарпаття завжди вважали себе українцями. Неорусинські рухи несуть небез-
пеку для цілісності держави та підриву її авторитету на міжнародній арені. За часи незалежності України так і не створено 
стратегії, яка б гарантувала покарання за всілякі неправомірних рухи, які несуть загрозу для етнокультурної та політичної 
цілісності держави. З метою усунення провокацій та насадження хибних теорій, в Україні повинна функціонувати дієва 
мовна політика, яка б протидіяла всім антинауковим та антидержавним твердження. Подальше вивчення мовно-історич-
них процесів на Закарпатті кінця ХІХ – поч. ХХ ст. має неабияке значення для чіткого розмежування мовно-літературних 
традицій краю, а також протидії сепаратистським намірам неорусинів та подальшого унеможливлення їхньої культурно-
лінгвістичної діяльності.
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СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ  
АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

Стаття розглядає питання створення електронного ресурсу для засвоєння англомовної термінологічної лексики у галузі осві-
ти. В ході дослідження проаналізовано теоретичне підґрунтя вивчення вузькогалузевої термінології в галузі освіти; схарактери-
зовано переваги електронних словників; досліджено комплект словника ABBYY Lingvo як одного з найпопулярніших серій існуючих 
надійних електронних словників; відібрано масив англомовних лексичних одиниць в галузі освіти загальною кількістю 700 одиниць 
та відшукано тлумачення невідомих українському культурно-освітньому простору реалій; згруповано відібраний матеріал у на-
вчальні словники за предметною галуззю; створено 10 електронних термінологічних словників у форматі *.xls та уроки на їх базі 
у додатку ABBYY Lingvo Tutor x6.

Ключові слова: електронний ресурс, термінологічна лексика, електронний словник. 
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CREATION OF THE ELECTRONIC RESOURCE  
FOR MASTERING ENGLISH TERMINOLOGY IN EDUCATION

The article deals with the creation of an electronic resource for mastering English terminology in education. In the course of the re-
search, the theoretical basis for the study of narrow-branch terminology in education has been analyzed. The translation techniques applied 
to interpreting the selected lacunar and non-equivalent vocabulary were found. They are calque and descriptive translation. The ratio 
between lacunar vocabulary and educational terminology, reflecting the realities of common English and Ukrainian languages was defined. 
In addition, the ratio of fixed and non-fixed selected lexical array of educational terminology in existing dictionaries is determined. It has 
been done by searching English-language lexical units in existing paper and electronic dictionaries. The advantages of electronic dictionar-
ies were studied. The ABBYY Lingvo dictionary complete set is considered as one of the most popular series of existing reliable electronic 
dictionaries. The array of English language lexical units of educational terminology has been selected with a total number of 700 units. 
The interpretation of the unknown for the Ukrainian culture and education realities was presented. The selected array of English language 
lexical units of educational terminology was grouped into educational dictionaries by subject fields. All in all, 10 dictionaries in *.xls format 
have been compiled. ABBYY Lingvo Tutor x6 lessons were developed using the 10 educational dictionaries.

Key words: electronic resource, terminology vocabulary, electronic dictionary.

Кожна галузь людської активності (і в тому числі – галузь освіти) перш за все характеризується термінологією цієї 
сфери. Англомовна термінологія освітньої галузі є сукупністю лексичних засобів, що обслуговують тематично лімітова-
ну комунікацію, а саме англомовне спілкування, що відбувається у сфері освіти і / або присвячене освітянським пробле-
мам. Ядром такої лексики є термінологія, яка розглядається як підсистема загальної гуманітарно-наукової англомовної 
термінології. 



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 5(73), березень, 2019 р.256

© К. А. Білецька, В. В. Рижкова ISSN 2519-2558 
РОЗДІЛ 7. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ  

ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Достатньо тривале існування термінознавства як науки дало поштовх до появи низки наукових робіт, що намагалися 
надати єдину загальноприйняту дефініцію терміна, наприклад [1, с. 5], [4, с. 503], [7].

Особливо важливо зазначити, що термінологічна номінація – це спосіб репрезентації знань. Терміни виконують дено-
тативну і сигніфікативну функції. Денотатом терміна служить позначувана реалія. Терміни, що досліджуються нами, відо-
бражають зміст реалій освітньої діяльності відповідно до сучасного рівня знань [3], [5].

Поняття, що позначається відповідним терміном, за обсягом і змістом співпадає зі значенням терміна, зафіксованого 
дефініцією, яка міститься в наукових текстах і спеціальних словниках [2]. Для зручного засвоєння та подальшого викорис-
тання іншомовна гуманітарно-наукова термінологія фіксується у відповідних лексикографічних джерелах з подальшим 
поповненням та уточненням. Отже, швидкий розвиток термінологічних систем різноманітних галузей людської діяльності 
стимулює виникнення словників спеціальної лексики, в яких описуються терміни певної галузі.

Проведення дослідження вимагає виконання наступних завдань. 
1. Проаналізувавши теоретичне підґрунтя вивчення лінгвістичних та культурологічних характеристик лексичних оди-

ниць, що позначають реалії галузі освіти, відібрати масив англомовних лексичних одиниць в галузі освіти, виділити із 
відібраного масиву безеквівалентну лексику та віднайти у словниках та інших джерелах тлумачення невідомих українській 
культурі реалій, які широко відомі в англомовних країнах.

2. Визначити співвідношення лакунарної лексики та лексики, що відображає спільні для англійської та української 
мов реалії, а також співвідношення фіксованої та нефіксованої у словниках лексики галузі освіти з опорою на відібраний 
лексичний масив. 

3. Згрупувати відібраний матеріал у навчальні словники за предметною галуззю.
4. Дослідити комплект словника ABBYY Lingvo як засіб для створення додатку з ефективного засвоєння вузькогалузе-

вого лексичного матеріалу.
5. Створити електронний додаток ABBYY Lingvo Tutor x6 на матеріалі відібраного масиву англомовних лексичних 

одиниць у галузі освіти.
Матеріалом дослідження слугували 700 англомовних лексичних одиниць, які використовуються у галузі освіти. Дже-

релом цього масиву є різні типи словників та інтернет-джерела в кількості 16 позицій. Весь лексичний масив було перекла-
дано, та одиницям, які того потребували, була надана дефініція англійською та українською мовами.

Лексика мови відображає культуру, яку вона обслуговує. Деякі значення, що наявні в одній культурі, можуть бути 
відсутніми в іншій. Національно-культурна своєрідність номінативних одиниць може виявлятися не лише в існуванні без-
еквівалентної лексики, але й у відсутності в даній мові слів і значень, виражених в інших мовах, тобто в лакунах [6, c. 35]. 

Саме культурно детермінована лексика змушує лінгвістів шукати способи передавання такої лексики мовою перекладу 
під час обробки лексикографічних даних.

В результаті проведення аналізу відібраних 700 англомовних лексичних одиниць було визначено відсоткове співвідно-
шення безеквівалентної / лакунарної лексики (33%) до лексики, що відображає спільні для англійської та української мов 
реалії (67%). Отже, у випадку спільних для обох мов реалій у галузі освіти, знайомство реципієнта з англомовним матеріа-
лом не буде викликати труднощів культурологічного плану. 

З метою забезпечення повного перекладу відібраного масиву прикладів було здійснено пошук англомовних лексичних 
одиниць у паперових та електронних словниках. Зафіксований переклад у словнику мали 72% із масиву відібраних прикла-
дів. Без будь-якої фіксації перекладу залишилося 28% прикладів. Таким чином, 196 одиниць (28%) вузькогалузевої лексики 
у галузі освіти не мають фіксованих еквівалентів у існуючих україномовних словниках.

Для створення електронного ресурсу з метою засвоєння англомовної термінологічної лексики у галузі освіти, до якого 
було включено весь масив відібраних прикладів, потрібно було надати переклад безеквівалентої лексики (196 одиниць) та 
забезпечити її відповідними дефініціями. Зазвичай, прийомами, що застосовуються перекладачами для перекладу лакунар-
ної та безеквівалентної лексики, є наступні: транскрибування, транслітерація, калькування, дескриптивний переклад, замі-
на слова існуючим українським словом. У 19% випадків нами було застосовано такий прийом, як калькування (наприклад, 
Alternative assessment – альтернативне оцінювання: оцінювання, під час якого студент дає відповідь на питання або виконує 
завдання; такі відповіді можуть бути представлені у вигляді візуальної демонстрації, усної презентації, есе, портфоліо); у 
23% – дескриптивний переклад (наприклад, Аnecdotal research – дослідження, що базується на неперевірених даних: вид 
дослідження, у якому раніше не перевірені концепції можуть привести до розвинення дослідження у більш систематичне).

Безсумнівно, перекладач, що працює у тій чи іншій галузі, повинен добре володіти галузевою термінологією, а допомог-
ти в її опануванні має термінологічний словник. Сучасні термінологічні словники найчастіше існують в електронній формі 
та мають різноманітні – корисні для користувача – додатки. Один із таких словників – словник Lingvo x6 компанії ABBYY, 
який є незамінним помічником фахівця з перекладу. 

ABBYY Lingvo, як і деякі інші словники, вбудовується до більшості офісних застосунків, що дозволяє перекласти не-
відоме слово у лічені секунди, лише натиснувши декілька клавіш. Більшість електронних словників містять у собі звукові 
файли, де надається вимова слова, також у деяких комп’ютерних словниках міститься аудіо- та відеоінформація, графічні 
файли тощо [2, c. 199]. До того ж, електронні версії постійно обновлюються, у той час як паперові словники виходять із 
часовим запізненням і не можуть оперативно оновлюватися; крім того, затрати на видання паперових версій словників до-
сить значні, а отже і вартість таких видань є досить великою.

Створення навчального словника для програми ABBYY Lingvo, яка має додаток ABBYY Lingvo Tutor x6, є найзручні-
шим способом представлення необхідної інформації про лексичну одиницю, що вивчається. 

Основною функцією ABBYY Lingvo Tutor x6 є вивчення слів за допомогою різних вправ на запам’ятовування. Великою 
перевагою додатку ABBYY Lingvo Tutor x6 є його можливість інтегруватися з іншими словниками.

Програма ABBYY Lingvo надає можливість самостійно створювати уроки для вивчення лексики певної галузі за допо-
могою додатку ABBYY Lingvo Tutor x6. Ми розробили комплект навчальних матеріалів з вузькогалузевою термінологією 
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із галузі «Освіта. Вища школа», що включає в себе 700 термінів та визначень до них. Терміни були згруповані у навчальні 
словники за предметною галуззю. 

Таким чином, нами було створено 10 навчальних термінологічних словників у форматі *.xls: словник термінів на по-
значення абстрактних категорій і явищ, які є частиною суспільних відносин, пов’язаних із функціонуванням вищої шко-
ли (Abstract categories) – 48 слів або 7% від загальної кількості відібраних лексичних одиниць, до яких ми віднесли такі 
одиниці: redundancy, slippage, to ace an exam/pass an exam with flying colours, achievement gap, attainment, attainment gap, 
bright, cheating, zone of proximal development, flunk, literature search, multiple intelligences, notetaking, holds on student records, 
homestay program, induction, concept mapping та ін.; словник термінів на позначення позанавчальних суспільних явищ, 
пов’язаних із функціонуванням закладів вищої школи (Academic life) – 40 слів або 6%, наприклад: conferred ‘in absentia’, 
health services, horseshoe, student activism, visitation day, legal services, meal plan, off-campus housing, on-campus day care, 
open days, opportunity to learn, prize, room and board, quad, dormitory/dorm, academic publishing, academic support, classroom 
management, cooperative housing, extra-curricular activities, extracurricular/social activities, science fair, sick note, reading day, 
community service, future problem solving program, multicultural course, orientation, petition, convocation та ін.; словник тер-
мінів на позначення явищ, пов’язаних із процесами організації та прийому осіб до навчальних закладів (Admission) – 24 
слів або 4%, до яких належать: adult student services, matriculation, minority affiliation (as admission factor), open admissions, 
quotas, rolling admissions, selection, wait list, closed course, early action, priority date, census date, college-preparatory program, 
admission, admission limit, application deadline та ін.; словник термінів на позначення назв документів, які використову-
ються у діяльності навчальних закладів (Documents) – 43 слів або 6,5%, наприклад: library card, parchment, senior thesis, 
president’s list, published dissertation summary, student identification card (I.D.), thesis, transcript, associate degree, associate of 
applied science (AAS), associate of arts (AA), associate of business (ABUS), associate of science (AS), application number, course id, 
course numbers, dean’s list, first professional certificate, honor roll, institution code, letter of recommendation, program brochure, 
program code, prospectus, syllabus, schedule of classes, accreditation statement, seat-time, warning, dismissal, application for 
degree, benchmark, catalog, mid-term grade report, study permit та ін.; словник термінів на позначення різноманітних підходів 
до організації навчання, методів та прийомів (Educational approaches) – 63 слів або 10%, до яких ми віднесли, наприклад, 
такі одиниці: rote learning, to be coed (coeducational), anticipation guide, applied academics, criterion check, cultural learning, 
discussion classes, observational learning, scaffolding, strategic learning, teacher-centered education, teaching for understanding, 
experiential learning, ipsative, peer assessment, performance assessment, special consideration, specialization, cooperative 
learning; словник термінів на позначення явищ, пов’язаних безпосередньо із навчальним процесом (Educational process) 
– 238 слів або 38%, серед них: horizontal integration, independent study, inquiry, internship, intersession, language requirement, 
learning curve, learning needs, learning outcome, liberal education, miller analogies test, mind map, modeling, nested program, non 
sequitur, open-book examination, open-ended question, open-ended task, open-response task, oral presentation, peer-review, action 
research, amelioration, andragogy, anecdotal research, applied research, attainment targets, basic science years, blue books, case 
study, CLEP, compulsory attendance, computer based learning; словник термінів на позначення методів та способів оціню-
вання знань осіб, що навчаються у закладах вищої школи (Estimation) – 42 слів або 6,5%: normative assessment, on-demand 
assessment, ongoing assessment, quality points, reproducibility of assessment, rubric, rubrics, scale, score appeal, score report, 
scoring guide, self-assessment, traditional assessment та ін.; словник термінів на позначення аспектів фінансових відносин, 
пов’язаних із функціонуванням інституцій вищої школи (Finances) – 29 слів або 4%, серед яких: institutional and external 
funds, maintenance, merit aid, need-based financial aid, need-based gift aid, need-based self-help aid, need-blind admissions, net 
price calculator, non-need-based gift aid, research block grants; словник термінів на позначення назв інституцій, органі-
зацій та підрозділів, які функціонують у галузі вищої школи (Institutions and departments) – 48 слів або 7%, наприклад: 
minority student center, open-door institution, polytechnic, post -graduate department in (a chosen field), private/ public institutions, 
professional association, professional school, research institute, student association, student body, student government, student 
health advisory committee та ін.; словник термінів на позначення назв осіб та посад (Persons and positions) – 73 слова або 
11%: commencing student, community of practice, commuter, conditional admit, continuing student, c-student/ mediocre/ average 
student, dean, drop-out, educationalist, educator, emeritus, exempt students, external students, fee paying overseas student, fee-
paying student, fellow, freshman, full professor та ін.

ABBYY Lingvo Tutor x6 для імпорту та експорту словників може використовувати файли двох форматів: *.xls та *.xml. 
Формат *.xml є основним для використання у ABBYY Lingvo, оскільки файли словників, збережені у цьому форматі, міс-
тять всю необхідну службову інформацію, завдяки чому процедура імпорту позбавлена можливих помилок та не потре-
бує додаткових дій, таких як ручне зазначення напряму перекладу. Файли у цьому форматі можуть використовуватися в 
будь-якій версії ABBYY Lingvo. В свою чергу, робота з файлами у форматі *.xls є набагато зручнішою і ефективнішою 
завдяки потужним можливостям Microsoft Excel. Для виконання практичного завдання ми створювали електрону таблицю 
у Microsoft Excel, але після імпорту в ABBYY Lingvo Tutor x6 створених нами словників вважаємо за доцільне також їх екс-
портувати у *.xml форматі. Це спростить процедуру підключення створених нами словників у майбутньому, що може мати 
практичну цінність у контексті використання їх у комп’ютерних аудиторіях навчальних закладів.

Процес вивчення лексичного матеріалу в додатку ABBYY Lingvo Tutor x6 передбачає проходження уроків, складених з 
декількох вправ. Попередньо обирається тема уроку, що вивчається. Важливим аспектом навчання є тренування засвоєного 
матеріалу. 

Для вивчення лексичного матеріалу, представленого у створених нами навчальних словниках, пропонуються наступні 
види завдань: «Знайомство» – подаються слова для вивчення, що використовуються в уроку; «Мозаїка» – вправа на вибір 
відповідності – до слова потрібно обрати переклад; «Варіанти» – у вправі необхідно обрати правильний переклад слова із 
запропонованих варіантів; «Самоперевірка» – необхідно вказати, чи правильно подано переклад до слова та «Написання 
слова» – вправа передбачає написання перекладу у спеціально відведеному полі на екрані монітора. У цій вправі є можли-
вість використання підказки. Результати вправ можна побачити після закінчення уроку: кількість правильних та неправиль-
них відповідей, кількість правильно засвоєних слів.
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Використання додатку ABBYY Lingvo Tutor x6 допоможе ефективно засвоїти необхідну лексику та витратити свій час у 
продуктивний спосіб шляхом перегляду форми слова, слухання вимови слів, а також використання граматичних словників.

Отже, проведене дослідження відібраного масиву англомовних лексичних одиниць в галузі освіти є певним внеском у 
розвиток англомовного вузькогалузевого термінознавства та доповненням лексикографічних джерел в межах комп’ютерної 
лексикографії. Створені словники можуть стати у нагоді фахівцям для забезпечення міжкультурної комунікації в освітній 
діяльності.
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ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ  
У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ

В останні роки розширення цифрових технологій, мультимедіа і соціальних мереж різко змінило наше життя. Освіта в ціло-
му та область викладання та навчання іноземної мови також отримали величезну користь від цих розробок і досягнень. Як на-
слідок, вивчення мови змінюється, а нові технології надають студентам та викладачам інструменти та можливості, які раніше 
неможливо було уявити. Використання мереж соціальних медіа в навчанні мовних особливостей може бути дуже ефективним і 
перспективним. Дослідження, що стосуються соціальних медіа та їх використання, стали очевидними у сфері освіти, яка може 
призвести до значних змін у структурі навчання у майбутньому.

Ключові слова: інтерактивність, інформаційні технології, комунікаційні технології професійна іноземна мова, електронні 
ресурси, інформатизація.

Tetiana Нerasymchuk, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Kharkiv National Automobile and Highway University

USING SOCIAL NETWORKS  
IN FOREIGN LANGUAGES TEACHING IN TECHNICAL HIGH SCHOOL

Currently, one can observe the rapid development of modern information and communication technologies in all areas of human activ-
ity, including education. Socio-economic changes require new approaches to the training of specialists. The purpose of modern training of 
a foreign language in the higher school should be considered as forming of professional foreign-language competence of future engineers, 
their capability to effective communication with the help of verbal and nonverbal means of a foreign language, creative development in 
communicative interactions with foreign colleagues. The highly qualified specialist of higher education institutions should be capable to 
identify and use the linguistic and speech competencies, gained throughout training at the higher school, as components of professional 
competence depending on a professional orientation. The current state of informatization of education as a basis for training a competent 
expert is analyzed. When teachers decide to use social media, they need to know which social media platforms can support and improve their 
students’ results and which tool they can use with students to have them experience English language. Educational opportunities of Internet 
technologies and selection of a training material in the process of training of English in the higher school are described in the article.

Key words: social media networks in language teaching, digital technologies and language learning, computer-assisted language 
learning.

Технології розвиваються, так і ми. Ми звикли до нової форми грамотності. Ми навчаємося спілкуватися через різні 
засоби масової інформації. Те, що колись було «неприродним», стає другою природою. Соціальні медіа все ще можуть 
дратувати деяких, але, безумовно, вони використовуються в навчанні іноземних мов.

Наукові досягнення в галузі інформатизації освіти, створення та застосування засобів інформатизації в педагогічній ді-
яльності здобуті М. Алексєєвим, Я. Ваграменко, С. Григор’євим, А. Єршовим, Г. Кравцовим, Г. Красновою, С. Панюковою, 
Є.Полат, І.Роберт, О. Співаковським, М. Шерманом, Л. Варзацькою, А. Верлань та іншими вченими. 

Розробленню й упровадженню педагогічних технологій в навчальний процес присвячені дослідження сучасних педа-
гогів Б. Андрієвського, Є. Барбіної, В. Безпалька, О. Заболотської, Г. Селевка, Л. Петухової, В. Федяєвої та ін.; проблему 
використання інноваційних методів навчання розглядали О. Арламов, Н. Микитенко, А. Нісімчук, Л. Новікова та ін. Упро-
вадження інтерактивних технологій навчання розглядали X. Лійметс, О. Пєхота, О. Пометун, О. Савченко, Л. Тарасенко 
та ін. Проблему навчання іноземної мови з метою формування професійної компетентності студентів за допомогою Інтер-
нет-технологій розглядали Б. Гершунський, О. Малихін, Є. Машбиць, Л. Морська, І. Роберт, В. Солдаткін та ін. Питання 
основ методики створення та застосування комп’ютерних програм у навчанні іноземних мов досліджували Е. Носенко,  
П. Сердюков, І. Павлова, Г. Чекаль. У працях зазначених учених значна увага приділяється теоретичному аспекту розро-
блення інноваційних технологій у вищій школі та визначення їх ефективності в умовах інформатизації суспільства. 

Соціальні ЗМІ зробили можливим більш гнучкий досвід вивчення мови, в якому студенти отримують більше контр-
олю та керівництва. ХХІ століття ознаменувалося інформаційно-комунікаційними технологіями, в яких Цифрова практи-
ка стала глобальною культурою, і суспільство рухається в напрямку становлення інформаційного суспільства. Технології 
стали найбільш корисними, практично, в кожному аспекті повсякденного життя людей. Технології мають значний вплив 
на освіту в цілому і викладання і вивчення мови зокрема. Новим є використання цифрових пристроїв, таких як Інтернет та 
деякі Інтернет-програми. Більше того, Інтернет відіграє життєво важливу роль, роль у всіх видах технологічних розробок, 
які дозволяють громадськості швидко контактувати,

оцінювати, обмінюватись та передавати дані або знання. Розглянемо обидві сторони соціальних медіа. Переваги вико-
ристання соціальних медіа на заняттях з іноземної мови:

• Соціальні медіа залучають студентів. Вони заохочують їх участь, оскільки студенти мають можливість виразити себе 
через засоби масової інформації, де вони відчувають себе комфортно.

Герасимчук Т. В. Використання соціальних мереж у викладанні іноземних мов в тех-
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• Соціальні медіа покращують співпрацю студентів. Студенти можуть легко взаємодіяти і обмінюватися інформацією, 
працювати разом над проектами, спілкуватися вільно і легко.

• Соціальні медіа дозволяють викладачу обмінюватися ресурсами, наприклад зображеннями, робочими листами та веб-
сайтами без особливих зусиль та ефективності.

• Соціальні медіа мають величезний потенціал для творчих та привабливих завдань домашнього завдання.
Групи можуть ділитися заняттями, розміщувати фотографії та публікувати свої роботи в Інтернеті.
Недоліки використання соціальних медіа в класі ESL:
• Необхідно стежити за діяльністю студентів, а також контролювати коментарі та публікації щодо невідповідного зміс-

ту, зауважень або навіть кібер-знущань.
• Соціальні медіа можуть бути величезною відволіканням. Студенти можуть відхилятися від завдань і використовувати 

сайти соціальних мереж для особистих взаємодій або, наприклад, грати в онлайн-ігри.
• Соціальні медіа більше спираються на письмові, а не на розмовні взаємодії. Здатність студентів взаємодіяти обличчям 

до обличчя може бути порушена.
Припустимо, ви вирішили включити соціальні медіа до класів ESL. Ось як ви можете використовувати соціальні медіа 

у класі ESL:
Блогери. Блог (з терміну «weblog») – це самостійно опублікована, веб-колекція фотографій та записів. Блоги дуже 

сильно розрізняються у фокусі, витонченості за темами та мовами, і популярності. Культура блогів вимагає регулярних 
оновлень, обміну коментарями та, як правило, коротких повідомлень.

Блоги пропонують надзвичайно цікаву платформу для того, щоб студенти могли виразити себе іноземною мовою. Той 
факт, що повідомлення, як правило, короткі, і що часто додається новий вміст, роблять їх привабливими та захоплюючими 
для адаптації в групі.

Їх можна використовувати наступними способами:
1) Створити блог групи, де студенти можуть по черзі писати повідомлення з цікавих тем. Інші студенти можуть додати 

коментарі, а викладач стає модератором. 
2) Створити заняття на основі блогів та розробити завдання з читання з чотирма типами блогу, а студентів розподілити 

та закріпити за кожним з них, потім вони можуть обмінятися думками на кожному блозі і вирішити, який з них здається 
найбільш цікавим. Можна проаналізувати мову, з зразками тексту з кожного блогу. Студенти мають вивчити відмінності в 
стилях, лексиці перш ніж зосередитися на особистому блозі, в якому використовується більш розмовна мова. Після відпо-
відного завдання, коли визначаються деякі ключові фрази, студентам можна дати завдання написання запису в блозі про те, 
що вони зробили цього тижня.

3) Навчання студентів з власними блогами. Для того, щоб це працювало, вони, ймовірно, потребуватимуть підтримки, 
тому що блоги – це звичка, яка повинна постійно підтримуватися, і це вимагає часу, щоб отримати її. Викладачі можуть це 
зробити, вивчивши особливості дискурсу персональних блогів і створивши структуроване заняття, що дає змогу студентам 
імітувати ці особливості в їх власному листі. Загальними характеристиками дискурсу персональних блогів є:

• короткі повідомлення
• неформальна або розмовна мова
• перспектива першої особи
• сучасні теми
• прийняття форми діалогу з читачами (особливо в темах коментарів)
Створіть обліковий запис Twitter або сторінку / групу Facebook для своєї групи. Студенти будуть складати твіти або 

повідомлення про те, що вони навчають, наприклад, традиції подяки в Північній Америці, сім’ї та друзям для читання.
Twitter є сайтом мікроблогів. Мікроблоги передбачають написання дуже коротких повідомлень про те, що ви робите, 

ваші ідеї, заходи, посилання на цікаві сайти тощо. Twitter обмежує оновлення до 140 символів, і ці оновлення відомі в 
спільноті Twitter як «твіти».

Коли ви приєднаєтеся до сайту, ви можете «слідувати» твітів інших користувачів, які з’являються у своєрідному каналі 
новин під час входу. Існує та ж сама культура регулярних оновлень, як і при звичайному веденні блогів.

Коротка тривалість твітів цікава мовою, оскільки вона змушує письменника бути дуже лаконічним і зосереджуватись 
на інтересах читачів.

Деякі ідеї щодо використання Twitter у курсі:
1) Twitter дає можливість: зосередитися на каналі Twitter з джерела новин, таких як BBC або CNN. У невеликих групах 

студенти можуть читати один твіт і намагатися передбачити більш широкі подробиці цієї історії. Потім вони можуть об-
мінятися ідеями з іншою групою, перш ніж перевіряти деталі в Інтернеті.

2) Пошук у Twitter: Twitter має потужний інструмент пошуку, який дозволяє користувачам шукати конкретні елементи 
пошуку в «twittersphere». Студенти можуть отримати нову лексику, наприклад, знайти справжні приклади використання в 
реальному часі. Потім вони можуть вивести значення з контексту з відповідною підтримкою викладача.

3) Практика коротких форм – це короткий характер Twitter
Facebook та інші сайти соціальних мереж. Сайти соціальних мереж дозволяють користувачам встановлювати зв’язки та 

підтримувати зв’язок з іншими користувачами, які стають друзями. Оскільки існує можливість взаємодіяти за допомогою 
обміну повідомленнями, як миттєвого, так і через форму електронної пошти і оновлення статусу (ви говорите, що ви роби-
те), є можливість для мовної практики.

Деякі сайти більш-менш «серйозні», ніж інші. Наприклад, LinkedIn є сайтом соціальних мереж для професіоналів. 
Як ці сайти можуть бути використані в групі повністю залежить від рівня, до якого члени вашої групи готові взаємоді-

яти один з одним у, відносно, приватному просторі, і наскільки це підходить.
Як це працює. 1) Створіть групи на сайті соціальної мережі. Групи – це форма віртуального клубу. Якщо група має 

чітко визначену мету, яку можна визначити на занятті, можливо, як завдання, що використовує різні мовні елементи. Це 
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стимулюватиме онлайн-діяльність. Викладач може виступати в ролі адміністратора, пропонуючи теми для обговорення та 
розміщення посилань. Це може стати більш захоплюючим, якщо учасники запрошують своїх друзів приєднатися.

2) Ваша установа може створити профіль на сайті, і студенти можуть стати друзями з установою. Після цього викладачі 
можуть відповідати на запитання студентів в Інтернеті та брати участь у дискусіях. Це також призведе до підвищення про-
філю установи.

Користуйтеся каналом YouTube для своїх груп та курсів. Створюйте та завантажуйте відео своїх студентів, які викону-
ють рольові ігри, беруть інтерв’ю або показують. Обмінюйтеся відео з родиною та друзями.

Google Hangouts може стати безцінним ресурсом для студентів, яким необхідно працювати над проектом, але не можуть 
розробити розклад для зустрічі в одному й тому ж місці одночасно. Ви також можете розмістити спеціальний відеозустріч 
Hangouts.

Люди все частіше спілкуються в Інтернеті, використовуючи різні соціальні сайти. Вони насолоджуються безпосеред-
ністю і зручністю участі в дискурсі в будь-який час, в будь-якому місці, в будь-якому місці. Хоча важливо отримати висо-
коякісне навчання від професійних вчителів, є багато інших речей, які ви можете зробити, щоб поліпшити свої мовні на-
вички, такі як використання соціальних медіа. Ви можете вивчати англійську мову з сайтами, такими як Twitter, Facebook, 
Instagram та YouTube, що є досконалою платформою для навчання веселим та інтерактивним способом.

Розглядаючи соціальні медіа та англійську мову, з появою безлічі мереж соціальних медіа вдалося сприяти вибору 
платформи, де люди можуть практикувати свою письмову англійську мову. Через блоги, твіти, повідомлення в Facebook 
і профілі LinkedIn тощо. Соціальні медіа можуть розглядатися як творчий простір для молоді, щоб розділити їхню думку 
і продемонструвати свої таланти. Соціальні медіа – це платформи, на яких студенти вільно стають собою і взаємодіють з 
людьми, особливо зі своїми однолітками. Завдяки своїм величезним виборам платформ, студенти можуть говорити зі сво-
їми колегами і навіть надавати зворотний зв’язок. Вони навіть використовують соціальні медіа для обговорення проектів, 
занять та багато іншого.

Оскільки програми соціальних медіа швидко зростають у всьому світі, можливі способи передачі навчальних матері-
алів збільшилися. Платформи соціальних медіа забезпечують викладачів і студентів різними перевагами, такими як вдо-
сконаленні навчальні матеріали та нескінченні ресурси залучати студентів до різних типів мультимедіа. Це також може 
допомогти викладачам залучати студентів на заняття, які можуть бути розроблені у вигляді невеликих груп, щоб дозволити 
студентам працювати разом. Інтегрувати програми соціальних медіа з навчальною програмою пропонують різні способи 
викладання навчальних програм і дає студентам здорове середовище навчання. Таким чином студенти можуть ефективно 
вчитися у своєму власному просторі і часі з почуттям контролю над навчанням. Крім того, навчання через технології надає 
багато рівнів навчання в одній кімнаті з одним викладачем через відео YouTube, блоги та wiki. Сьогодні студенти можуть 
мати доступ до навчальних матеріалів вдома, через Інтернет, а саме: доступних відео і навчальних матеріалів. Тому Web-
Based програми розглядаються як дружнє середовище для студентів, і якщо вони пропускають свої заняття, вони можуть 
перейти на веб-сайт і знайти навчальні матеріали, які вони пропустили під час їх відсутності.
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КООПЕРАТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ФОРМУВАННЯ  
МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Стаття присвячена проблемі підвищення мотивації школярів молодшого і старшого підліткового віку у навчанні. Враховуючи 
особливості вікового розвитку підлітків та їхні соціальні пріоритети; було висунуто гіпотезу про ефективність використання 
методів «кооперативного навчання», зроблено вибірку завдань і вправ, які б сприяли мотивації у навчанні і водночас формували 
вміння підлітків відчувати один одного, спілкуватись і співпрацювати один з одним. Ці вправи було випробувано на заняттях з 
німецької мови та зроблено висновки про ефективність методів «кооперативного навчання», які оптимізують вивчення інозем-
ної мови підлітками у школах, формуючи у них, паралельно з іншомовною комунікативною компетентністю, міжособистісну 
компетентність.

Ключові слова: методика навчання іноземних мов, методи «кооперативного навчання», особливості вікового розвитку під-
літків, мотивація у навчанні, міжособистісна компетенція.
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METHODOLOGY OF COOPERATIVE LEARNING AND FORMATION  
OF ADOLESCENTS` INTERPERSONAL COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES

The article deals with the problem of motivation increase of younger and older adolescents in learning foreign languages. Taking into 
consideration the objective factors which characterize physiological, cognitive, psychological and social peculiarities of adolescent devel-
opment and which have positive or negative impact on learning processes at schools, we have suggested a hypothesis that the fulfillment 
of exercises and tasks which provide for the independent learning process in small groups through the exchange of information with their 
peers when students have a certain freedom of actions and share collective responsibility will respond to the peculiarities of adolescent 
development and motivate them to achieve their goals and at the same time will contribute to their interpersonal competence. We consider 
that this approach to learning process could be implemented by applying the methods of “cooperative learning” proposed by Frank T. Ly-
man and further developed by other foreign methodologists. According to the methodology of “cooperative learning” a sample of tasks and 
exercises was developed for teaching the German language that could contribute to motivation and at the same time shape adolescent ability 
to feel each other and develop their skills to communicate and cooperate while solving their learning and life tasks. The exercises and tasks 
have been approbated in German language classes. The outcomes of the experiment are the following: students increase their motivation, 
accelerate efforts while performing the tasks in every stage of “cooperative learning”, develop mutual help, self-responsibility and mutual 
responsibility for the task performance. Based on the experiment the following conclusions have been drawn: the exercises and tasks with 
“cooperative learning” elements in foreign language classes positively improve student’s motivation and performance, contribute to the 
achievement of educational goals and help students form their interpersonal competence.

Key words: foreign language teaching methodology; “cooperative learning“ methods, peculiarities of adolescent development, motiva-
tion in learning, interpersonal competence.

Проблеми підвищення мотивації школярів молодшого і старшого підліткового віку у навчанні та формування у них 
вміння ефективно вчитись є завжди актуальними у методиці навчання різних предметів і, зокрема, іноземних мов (ІМ). 
Загальноприйнятою є думка, що вчитель може підвищити мотивацію учнів, якщо застосовуватиме якнайрізноманітніші 
методи навчання, намагаючись «запакувати» неулюблені для учнів підлітків теми та «нецікавий» для них навчальний мате-
ріал у найбільш привабливу для навчання підлітків «методичну обгортку».

У пошуках відповіді на вказану вище проблему, ми, взявши до уваги вікові особливості розвитку підлітків, поставили 
наступні завдання: 

• сформулювати підхід до навчання ІМ, який би враховував фізіологічні, когнітивні та психологічні особливості розви-
тку підлітків та їхні соціальні пріоритети; 

• зробити вибірку завдань і вправ, які б сприяли мотивації у навчанні і водночас формували вміння підлітків відчувати 
один одного, спілкуватись і співпрацювати один з одним, вирішуючи навчальні та життєві завдання;
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• випробувати ці вправи на заняттях та зробити висновки про ефективність методів кооперативного навчання на занят-
тях з ІМ з підлітками. 

Розв’язання цих завдань дозволить нам досягти мети нашого дослідження: запропонувати і перевірити на практиці 
методи, які б оптимізували вивчення ІМ підлітками у школах, формуючи у них, паралельно з іншомовною комунікативною 
компетентністю, міжособистісну компетентність.

Підлітковий період – це етап, який характеризується значними змінами у фізіологічній, когнітивній, емоційній та со-
ціальній сферах розвитку особистості. Так дослідження із нейрології вказують на те, що мозок підлітків знаходиться у фазі 
активної перебудови, зокрема, активно змінюються зв’язки між нейронами, ще не закінчився розвиток тих зон головного 
мозку, які регулюють пізнавальні та емоційні процеси діяльності особистості. Внаслідок цього підлітки мають з одного 
боку великий потенціал у навчанні, а з іншого боку існують об’єктивні фактори, які можуть створювати навчальні про-
блеми. Зокрема. підлітки мають часто труднощі із концентрацією, із визначенням власних пріоритетів, із довгостроковим 
плануванням своїх дій та контролем за їх виконанням, із керуванням своїми емоціями. [6, с 15-21]. Отже вчителі не вправі 
очікувати від підлітків, що вони зможуть навчатись так, як дорослі і брати повністю відповідальність за власне навчання. 

Разом з тим, як згадувалось раніше, на цьому етапі активно утворюються нові зв’язки між клітинами головного мозку і 
чим частіше ці зв’язки активізуються (через вправляння та повторення), тим ефективніше розбудовується система головно-
го мозку, що є запорукою успішної пізнавальної діяльності у майбутньому. Це означає, що вчителі можуть ставити до своїх 
учнів-підлітків високі вимоги, але повинні постійно підтримувати і допомагати їм у організації успішного навчального 
процесу.

Із фізіологічними процесами перебудови і статевого дозрівання пов’язані такі психологічні особливості розвитку під-
літків, як невпевненість і сором’язливість, які інколи призводять до пасивності на уроці та відмови відповідати перед кла-
сом, із страху робити помилки і стати об’єктом насмішок однолітків. [6, с 24-25].

Особливості фізіологічного, когнітивного та психологічного розвитку підлітків спричиняє помітні зміни у їхній соці-
альній поведінці у порівнянні із дітьми молодшого шкільного віку. У цей час батьки та вчителі перестають бути безумовни-
ми авторитетами, а їх місце займають однолітки, у яких підлітки шукають не лише визнання, а й підтримки та розуміння.. 
[6, с 30]. Саме з однолітками, а не з батьками чи вчителями, підлітки обговорюють свої проблеми і діляться сумнівами. У 
групі серед однолітків вони відчувають себе сильнішими і впевненішими, і навпаки, молоді люди, які не мають друзів у кла-
сі, відчувають себе нещасними і відкинутими, і це часто негативно позначається на навчанні. Значення однолітків для само-
свідомості підлітків таке велике, що їхня увага під час уроку часто звернена не навчальний матеріал, а на однокласників. 

Процес усвідомлення підлітками власної ідентичності пов’язаний із пошуками ними смислу життя і свого місця в ньо-
му. Підлітки починають ставити собі питання екзистенційного змісту «Хто я? Для чого я живу? Чим мені зайнятись у май-
бутньому?» [6, c 31-35] Процеси усвідомлення власного «я» та дистанціювання підлітків від дорослих, можуть призвести 
до того, що підлітки раптом починають протестувати проти методів навчання на уроці, які їм раніше подобались, вважаючи 
їх занадто дитячими. [6, c 37]. У цій ситуації завданням вчителів є сприяти формуванню позитивної самоідентичності під-
літків і там, де це можливо, змінити методи роботи на такі, які б відповідали їхньому самоусвідомленню і особливостям 
їхньої соціалізації.

Підсумовуючи, зазначимо, що існують фізіологічні, когнітивні, психологічні і соціальні особливості розвитку підлітків, 
які мають певні позитивні чи негативні впливи на процеси навчання у шкільних колективах і які слід обов’язково врахову-
вати педагогам, що хочуть оптимізувати навчальний процес. 

Процес навчання є процесом здобуття знань і формування компетентностей. Причому, у випадку навчання підлітків, 
можемо припустити,, що на перший план, поряд із компетентностями, пов’язаними із володінням ІМ, виходить міжосо-
бистісна компетентність. Вона передбачає добре розвинуті комунікативні вербальні і невербальні навички, чутливість до 
групових процесів і вміння їх інтерпретувати, високий рівень усвідомлення власних особистих характеристик та установок, 
розуміння мотивів поведінки інших людей. [1] Як бачимо, формування цієї компетентності не йде в розріз із соціальними 
пріоритетами, які характерні для підліткового віку (бажання здобути визнання у колективі однолітків, вагомість думки 
однолітків для прийняття власного рішення, тощо), а, навпаки, повністю відповідає цим пріоритетам, і, водночас, є необ-
хідною передумовою успішної соціалізації особистості у майбутньому. 

Взявши до уваги викладені вище об’єктивні фактори, які характеризують віковий розвиток підлітків ми висловили 
гіпотезу, що виконання на заняттях вправ і завдань, які передбачають самостійний (не контрольований безпосередньо вчи-
телем) процес навчання у невеликих групах через обмін інформацією з однолітками, коли учні мають певну свободу дій у 
рамках завдання і несуть колективну відповідальність за виконання завдання, відповідатиме фізіологічним, когнітивним, 
психологічним і соціальним особливостям розвитку підлітків, мотивуватиме їх на досягнення навчальних цілей і сприятиме 
формуванню міжособистісної компетенції.

З метою експериментальної перевірки даної гіпотези ми звернулись до вже існуючих методик колективного навчання 
ІМ. Однією із таких є «кооперативне навчання». (нім.: Kooperatives Lernen). Це сучасна концепція у навчанні, яка сприяє 
активізації навчальної діяльності учнів, Вона була запропонована у 80-х роках 20 століття F. Lyman [4] і потім розвинена 
багатьма іншими закордонними вченими. 

Навчання за цієї методикою передбачає три етапи: «Think – Pair – Share»/„Denken – Austauschen – Vorstellen“/ «Подумай 
сам – обговори з партнером/групою – представте разом результати обговорення іншим групам». Розшифруємо, що озна-
чають ці етапи для учнів:

1. Кожен із учнів працює індивідуально, напр.: знайомиться із завданням. читає текст, робить нотатки, шукає слова у 
словнику, відповідає на питання.

2. У парах або у невеличких групах учні діляться результатами індивідуальної роботи, допомагаючи один одному, по-
яснюючи один одному те, що є незрозумілим, тим самим ще раз звертаючись до предмету навчання і навчального матеріал 
і поглиблюючи свої знання. При цьому учасники групи спільно створюють новий колективний продукт, який вони пізніше 
представлятимуть іншим групам.
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3. Всі учні працюють разом: кожна з груп представляє результати свого обговорення вперед класом, при цьому відбу-
вається контроль виконання завдання і закріплення вивченого. 

1. На кожному з етапів учні можуть отримати, при потребі, допомогу вчителя, але основну відповідальність несуть самі 
учні (спочатку кожен індивідуально, а потім як учасники групи). Ця відповідальність активізує пізнавальну діяльність під-
літків, а співпраця в групі сприяє формуванню міжособистісної компетентності.

2. У вчителів можуть виникнути сумніви, щодо ефективності роботи кожного з учнів під час такого навчання і побою-
вання, що вивчення матеріалу відбуватиметься неефективно або у невірному напрямку, напр., що учні робитимуть помилки 
або щось невірно чи не в повному обсязі зрозуміють і ніхто їх не виправить вчасно.. Але ці сумніви, насправді безпідставні, 
тому що, по перше: завдання для кооперативного навчання готуються так, щоб учні могли діяти послідовно і крок за кроком 
контролювати свої дії; по-друге: роль вчителя під час самостійної роботи учнів спостерігати за підлітками і за необхідності 
корегувати їхні дії; по-третє, коли, учні, працюючи над завданнями, висувають гіпотези, розробляють версії, обговорюють 
їх у групі, виробляють спільний варіант, порівнюють його з іншими групами, самі помічають власні помилки, виправляють 
їх і тим самим краще засвоюють, те, над чим вони працюють. відбувається активізація пізнавального процесу і значний на-
вчальний прогрес. Учні вчаться колективно розв’язувати завдання і разом долати проблеми

Для нашого експерименту у 10 класі однієї із шкіл міста Львова, де учні вивчають німецьку мову як першу іноземну, ми 
зробили вибірку завдань і вправ, які б сприяли мотивації у навчанні і водночас формували вміння підлітків відчувати один 
одного, спілкуватись і співпрацювати один з одним, вирішуючи навчальні та життєві завдання. Більшість із цих вправ не 
є абсолютно новими в методиці (і в, тій чи іншій формі, можливо, вже будуть знайомі українським фахівцям з ІМ), тому 
нам складно говорити у даному випадку про чиєсь авторське право. Проте, там, де це було можливо, ми зробили відповідні 
посилання.

Наводимо приклади деяких із цих вправ:
Namensschildmethode
Schritt 1: Jeder Lerner schreibt seinen Namen in der Mitte eines Blattes und beantwortet dann die vier Fragen in den vier Ecken. 
Schritt 2: Dann sucht sich jeder einen Partner und stellt diesem seine Antworten vor. 
Schritt 3: Danach sucht jedes Paar ein anderes Paar und jeder stellt dem neuen Paar die Antworten seines Partners vor.
Schritt 4: Jede der sich gebildeten Gruppen erhält dann einen Arbeitsauftrag, der die Entwicklung einer Gruppenidentität 

unterstützt, z.B.: etwas Gemeinsames finden, sich für einen Gruppennamen, ein Gruppenlogo oder Ähnliches entscheiden.
Schritt 5: Die Gruppen stellen im Plenum ihre Ergebnisse vor.
Die Namensschildmethode ist eine gute Möglichkeit, Lerner miteinander ins Gespräch zu bringen, ihre Gedanken und Eindrücke 

zu beliebigen Themen auszutauschen.
Ідея для вправи взята у A. Hammoud [3].

Schneeballsystem
Schritt 1: Zu einem Text/ einer Frage/einer These werden in Einzelarbeit drei wichtige Aussagen notiert.
Schritt 2: Man findet sich zu zweit und einigt sich auf vier Sätze. 
Schritt 3: Jedes Paar sucht ein anderes Paar und man einigt sich zu viert auf sechs Sätze. 
Schritt 3: Jede Gruppe stellt ihre Sätze im Plenum vor mit dem Ziel sich abschließend auf die fünf wichtigsten Aussagen zu 

einigen.

Kooperatives Lesen
Kopieren Sie den Text und schneiden Sie ihn in drei Teile. Teilen Sie Lerner in drei Gruppen. 
Schritt 1: Nun bekommt jede Gruppe einen Text, liest ich durch und klärt mögliche Fragen.
Schritt 2: Je ein Lerner aus Gruppe 1, 2 und 3 setzt sich zusammen und erzählt den anderen seinen Teil des Textes.
Schritt 3: Lerner kommen wieder in ihre Ausgangsgruppen zurück und machen zusammen den Test zum Text. Welche Gruppe 

hat die höchste Punktzahl?

Dreh-Schreib-Schweige-Gespräch 
Schritt 1: Kleingruppen von drei bis vier Personen erhalten je ein Plakat. In der Mitte des Plakates steht das Thema. Schweigend 

setzt sich die Gruppe um das Plakat und jeder notiert auf dem gewählten Blattausschnitt seine Stichworte oder Gedanken, Fragen 
oder Emotionen zum Thema.

Schritt 2: Nach einer gewissen Zeit wird das Plakat um einen Ausschnitt gedreht. Die Lernenden lesen die Ideen ihrer Partner 
und reagieren schriftlich darauf. Es ist auch möglich, einen anderen Aspekt hinzuzufügen, Fragen zu formulieren oder Pfeile und 
Verbindungslinien einzufügen. 

Schritte 3-5: Dann wird erneut gedreht. Das Schreibgespräch endet nach einer vorgegebenen Frist oder wenn der Schreibfluss 
sichtbar abgenommen hat. Das Sprechen ist in den Phasen 1-5 nicht gestattet.

Schritt 6: Danach verständigen sich die Lerner in den Kleingruppen über die Ergebnisse.
Schritt 7: Zum Schluss gibt jede Kleingruppe ihr Statement im Plenum ab. [7]

Mehrere Geschichten gleichzeitig schreiben.
Der Lehrer diktiert die Einleitung zu einer Geschichte. Jeder Lerner hat ein leeres Blatt vor sich und fügt einen Satz sowie das 

erste Wort vom nächsten Satz dazu und gibt sein Blatt dann an den Nachbarn seiner Arbeitsgruppe weiter. Nach ca. 6-10 Sätzen wird 
gemeinsam in der Gruppe korrigiert und vorgelesen. Anschließend wird die beste Variante aus jeder Gruppe im Plenum vorgelesen.

Geschichtenpuzzle
Schritt 1: Eine Geschichte kopieren und in Streifen schneiden. Jedes Gruppenmitglied bekommt einen Textstreifen. 



ISSN 2519-2558 
РОЗДІЛ 7. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ  

ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 5(73), березень, 2019 р. 265

© І. Ю. Голуб, Т. М. Перестюк, Н. І. Мороз

Schritt 2: Die Gruppe muss den Text in die richtige Reihenfolge bringen, ohne die Streifen einander zu zeigen (dabei muss man 
sich miteinander unterhalten, um alles zu klären). 

Schritt 2: Die Geschichte wird von der Gruppe gemeinsam vorgelesen. Besonders reizvoll ist es, wenn die Geschichte ein offenes 
Ende hat oder ein Rätselelement beinhaltet, so dass man mit der fertigen Geschichte noch etwas zu tun kann [3].

Beim Hören kooperieren
Die Klasse sitzt an Gruppentischen zu viert. Die Lerner an den Tischen werden im Uhrzeigersinn mit A, B, C, D benannt, so dass 

die Rollenverteilung klar ist. Die Lerner übernehmen in rotierender Folge verschiedene Rollen im Hörprozess. 
Schritt 1: Jede Person in der Kleingruppe hat eine individuelle Aufgabe beim Hören, z.B. Person A- macht sich Notizen zur 

Struktur/zum Verlauf des Hörtextes. Person B kreuzt richtige Antworten im Hörtest an. Person C füllt ein Raster zum Hörtext aus. 
Person D beantwortet Fragen zum Text.

Schritt 2: Beim zweiten Hören werden Aufgaben, dem Uhrzeigersinn folgend, jeweils von einem anderen Gruppenmitglied 
übernommen: Person A kreuzt richtige Antworten im Hörtest an. Person B füllt ein Raster zum Hörtext aus. Person C beantwortet 
Fragen zum Text. Person D macht sich Notizen zur Struktur/zum Verlauf des Hörtextes.

Schritt 3: Danach wird in Kleingruppen eine schriftliche Zusammenfassung zum Hörtext erstellt.
Schritt 4: Anschließend werden die Zusammenfassungen im Plenum verglichen und besprochen.

Eine Talkshow mit fiktiven Personen
Die Idee ist in 3-5 Kleingruppen fiktive Personen zu entwerfen und danach eine Talk-Show mit diesen Personen zu simulieren.
Schritt 1: Jede Gruppe entwirft eine fiktive Person, nach dem gezeigten Modell. Sagen Sie dann jeder Gruppe, dass ihre Person 

ein Problem hat, für das sie Beratung braucht. Die Gruppe soll das Problem erfinden. Die Personen, die entworfen wurden, sind in 
eine Fernsehsendung „Wo drückt der Schuh?“ eingeladen. Es ist eine Sendung für Ratsuchende, die sich gegenseitig beraten.

Schritt 2: Jede Gruppe schickt ein Mitglied, das die Fantasieperson verkörpert, „ins Studio“. Ein Lehrer/ein Lerner sollte 
moderieren, um die Gäste zu begrüßen und zum Sprechen ermuntern zu können. Die Gäste stellen sich vor und schildern ihr Problem 
und kommen schließlich miteinander ins Gespräch.

Die Mitglieder der jeweiliger Kleingruppe, die nicht die Fantasieperson verkörpern, können hinter ihr Platz nehmen und bei 
Bedarf soufflieren oder auf Verlangen ihren Platz einnehmen. Wenn von der anderen Gästen zu wenig Beratung kommt, kann der 
Moderator die anderen Gruppeneilnehmer einbeziehen: „Was meint denn das Publikum dazu?“[3]

Метою експерименту було перевірити, чи зростає мотивація і ефективність навчання підлітків, якщо вони співпра-
цюють під час виконання навчальних завдань, і чи сприяє метод кооперативного навчання формуванню міжособистісної 
компетентності. Методами дослідження у цьому експерименті були: опитування учнів, спостереження вчителя на уроці 
та подальше тестування вчителем усного мовлення учнів у малих групах за критерієм «інтерактивність та реагування на 
комунікативну ситуацію і партнера по спілкуванню.

Експеримент тривав 1 місяць. Протягом цього часу одна з авторів статті використовувала на заняттях з німецької мови 
у 10 класі вправи із методами кооперативного навчання. На час експерименту вона вела щоденник спостережень за по-
ведінкою та роботою учнів. Була розроблена анкета для опитування вражень учнів, яка складалась із таких питань: 1) Чи 
цікаво було працювати над завданнями? Чому? 2) Чи відчував ти себе, виконуючи ці завдання, успішним? Яким чином? 3) 
Які переваги чи недоліки має, на твою думку, робота у групі?

Результати анонімного письмового опитування учнів засвідчили значну зацікавленість учнів у виконання таких за-
вдань. Учні з великим бажанням брались за виконання завдання, зокрема тому, що ситуації, у яких вони опинялись були 
«наближені до реального життя»; підлітки проявляли власну ініціативу, бажаючи виконати завдання якнайкраще, бо знали, 
що «від особистого результату залежить успіх групи»; під час роботи «не було страху завалити завдання, бо завжди можна 
було розраховувати на допомогу друзів», а загалом: вчитись у групі «легше, цікавіше» і «можна більшого досягти». Ці ре-
зультати опитування були повністю підкріплені спостереженням вчителя.

Під час подальшого тестування усного мовлення у малих групах (навчальна мета: спільне планування певної полії) 
більшість учнів активно брали участь у бесіді, висловлюючи власні ідеї та пропозиції і доречно реагуючи репліки партнера. 
За цим критерієм 80 % учнів отримали максимальний бал.

За результами експерименту ми констатуємо: підвищення мотивації учнів, активізацію зусиль із виконання завдання 
та кожному із трьох етапів кооперативного навчання, взаємодопомогу (навчання один в одного), само- та взаємну відпові-
дальність за результати виконання завдання. Все ці фактори сприяють формуванню міжособистісної компетенції підлітків.

Умовою успіху у навчанні ІМ підлітків є врахування фізіологічних, когнітивних і соціальних особливостей їх розвитку, 
зокрема прагнення підлітків бути соціально значущими, визнаним серед однолітків. За цих умов ефективними є кооперативні 
методи навчання, які сприяють усвідомленню учнями власної особистості і розвитку психологічної чутливості до оточуючих 
та формують міжособистісну компетенцію. Окрім того, використання завдань із елементами кооперативної взаємодії на за-
няттях з ІМ позитивно позначилось на мотивації та результативності учнів і забезпечило досягнення ними навчальних цілей.
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МОВНИЙ ГУРТОК ЯК ФОРМА РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Мета дослідження – виявити і систематизувати можливості мовних гуртків як системи позааудиторної роботи. Об’єкт 
дослідження – робота україномовного гуртка з розвитку навичок усного мовлення для іноземних студентів – «Спілкуймося укра-
їнською». У результаті дослідження виявлено що, використання методу активізації резервних можливостей особистості та 
колективу сприяє розвитку інтересу студентів до вивчення мови, покращує якість засвоєння матеріалу, закріплює набуті навички 
та вміння, розвиває загальнокультурні і професійні компетенції студентів, допомагає подолати мовний бар’єр. Висновки: пра-
вильно організована позааудиторна робота створює комфортні умови для ефективного вивчення української мови як іноземної.

Ключові слова: мовний гурток, поза аудиторна робота, метод активізації резервних можливостей особистості та колекти-
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LANGUAGE CLUB AS EFFECTIVE FOROM OF STUDYING OF FOREIGN LANGUAGE

The article deals with topical issues of organization of extracurricular activities in Russian as a foreign language. The main method-
ological principles of organization of out-of-class work of students in a foreign language are analyzed The purpose of research is to reveal 
and to systematize opportunities of language club as the systems of out-of-class work. Research object is work of the club of Ukrainian 
language on development of skills of verbal speech for foreign students “Let’s say on Ukrainian”. During research some aspects of orga-
nization of works of language clubs as additional resource of increase of the students’ interest to studying of foreign language are lighted. 
Methods of increase of the level of communicative competence of students, the ways of formation of such qualities are systematized, as ability 
to respect culture and the tradition of the country of under investigation language. Method which is used by us for work in language club, is 
named method by “activation of reserve opportunities of the person and collective”. This method obtained wide circulation and global rec-
ognition in the conception of active training. As a result of research it is found out that use of method of activation of reserve opportunities 
of the person and collective promotes development of the students’ interest to the language studying, increases quality of the topic mastering, 
strengthens bought skills and abilities, develops students’ general cultural and professional competence, assists to overcome of language 
barrier. Conclusions: properly organized out-of-class work creates de-luxe conditions for effective studying of Ukrainian language as for-
eign. We see perspective of further research in development of scientific-methodical allowances on under study topics.

Key words: out-of-class work, principles of out-of-class work, language club, method of activating the reserve capabilities of the indi-
vidual and the team, communication skills, language competence, intercultural communication.

Постановка проблеми та її актуальність. Сьогодні в системі вищої освіти України відбуваються значні зміни, які 
пов’язані з інтеграцією до європейської освітньої системи. Стосується це і змін у викладанні навчальних дисциплін. Від-
бувається оптимізація технологій, форм, методів, способів засвоєння інформації. Результативним фактором навчання іно-
земців в Україні є їх знання української мови як мови навчання. Викладання української мови як іноземної, за обставин 
змішування мов і культур, вимагає особливих підходів до методичної побудови навчання, які спрямовані на постійну ак-
тивізацію стимулювання мовленнєвої діяльності студентів. Використання таких підходів спричинено і тим, що мета на-
вчання іноземних студентів – це набуття високого рівня володіння мовою за обмежену кількість часу. Дієвим заохоченням 
до вивчення іноземної мови для такої категорії студентів, є бажання швидше прийти до розуміння місцевих реалій і таким 
чином уникнути міжкультурного конфлікту. Як варіант вирішення цієї проблеми, на наш погляд, може полягати в якісній 
організації поза аудиторної мовної роботи, тобто в організації мовних гуртків або клубів. У зв’язку з цим актуальним є і 
необхідність створення комунікативного дискусійного гуртка, як форми позааудиторної, факультативної роботи.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Огляд та аналіз науково-педагогічної літератури та джерел Інтернету з да-
ної проблеми дозволяє говорити про те, що дослідженнями в цьому питанні займалися як українські, так і закордонні вчені. 
У вітчизняній науковій літературі це питання висвітлювався в роботах В. М. Андрєєвої, В. В. Григораш, О. І. Потапенка,  
Г. Л. Аркушина, О. М. Семеног, Н. В. Громової, С.П. Максимюк, І.В. Зайченко та ін.. Серед зарубіжних авторів до цієї 
проблеми зверталися З. В. Абасов, Г. А. Китайгородська, Г. І. Усейнова, Т.А. Костюкова, Е. В. Волкова, А. Л. Морозова,  
О. Д. Княгницька, Г. А. Аргунова, В.І. Попова, О. С. Бєлікова, О. Ю. Дігтяр, Т. А. Танцура, Е. М. Борисова та ін.

Метою статті є систематизація можливостей мовних гуртків як системи позааудиторної діяльності і як додаткового 
ресурсу в підвищенні мотивації до вивчення української мови іноземними студентами.

Об’єктом дослідження стала робота україномовного гуртка з розвитку навичок усного мовлення для іноземних студен-
тів – «Спілкуймося українською». Предмет аналізу, принципи і методи концепції інтенсивного навчання іноземним мовам.

Виклад основного матеріалу. У педагогічній літературі вирази «мовний клуб», «мовний гурток», «позааудиторна ро-
бота», «позанавчальна діяльність» не мають одного тлумачення і пояснюються, як колективна навчальна діяльність, яка 
робить процес навчання простішим, цікавішим й ефективнішим.

Заваруєва І. І. Мовний гурток як форма результативного вивчення іноземної мови. 
Нау кові записки Національного університету «Острозька академія»: серія  «Філоло-
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Під «позааудиторною роботою» студентів ми розуміємо організацію їх вільного часу, яка дає можливість отримати 
додаткові знання з іноземної мови, а також сприяє розвитку загальнокультурної і професійної компетенції. Така робота є 
вагомим доповненням аудиторних занять. Зазначимо, що позааудиторна робота передбачає три форми роботи: індивіду-
альну, групову та масову. Індивідуальна форма це робота з окремими студентами, які готують повідомлення або доповіді, 
пишуть реферати, статті і т. п. Групова форма має відносно постійний склад студентів, які об’єднані спільними інтересами, 
до неї відносяться різні гуртки, клуби. До масової формі роботи відносять організацію конференцій, фестивалів, тематич-
них вечорів, олімпіади з мови, конкурси перекладів, організацію виставок тощо. Щоб сформувати комунікативні навички 
і високу мовну компетенцію форма позааудиторної інтерактивної роботи є дуже важливою. У зв’язку з цим і з’являється 
необхідність створення комунікативного дискусійного мовного гуртка, як однієї з форм поза аудиторної роботи. 

Беручи участь в дискусіях та обговореннях, студенти можуть покращити рівень діалогічного і монологічного мовлення, 
дізнатися нові факти про життя і традиціях іншої країни, зав’язати знайомства з новими і цікавими людьми. Наявність таких 
складових покращує якість мовної підгoтовки для майбутнього професійного та твoрчого саморозвитку.

Для того, щоб отримати ефективний результат від позааудиторної роботи слід дотримуватися таких загальновідомих 
положень. А саме: позааудиторна робота повинна бути пов’язана з реальними подіями в повсякденному житті (новини по-
літики, культури, зустріч з цікавими людьми); побудова обставин, що наближають студента до невимушеного спілкування 
(наприклад, спілкування в соціальних мережах); врахування мовної підготовленості; дотримання і відповідність вікових та 
індивідуальних особливостей студентів; вмотивований дoбір партнерів для дискусії і їх обов’язків; дотримання міжпред-
метних зв’язків, бо позааудиторна робота здійснюється в тісному взаємозв’язку з іншими навчальними дисциплінами [2]. 
Дотримання згаданих положень, створює сприятливі умови для розкриття творчого потенціалу студентів, сприяє розвитку 
мислення і формуванню мовної компетенції для участі в міжкультурній комунікації.

Враховуючи те, що позааудиторна робота відбувається у позанавчальний час, слід враховувати і наступне: не варто 
дублювати заняття; важливо брати до уваги інтерес студентів; мовний матеріал повинен відповідати програмним нормам.

Колектив викладачів навчальної дисципліни українська мова як іноземна Дніпропетровського національного універ-
ситету залізничного транспорту приділяє значну увагу позааудиторної діяльності студентів, питанням її активізації та має 
позитивний досвід з організації та проведення такого роду заходів. Так раніше, було створено розмовний клуб російської 
мови – «Мир языка и языки мира» з розвитку навичок усного мовлення. А нещодавно запрацював і розмовний дискусійний 
гурток з української мови «Спілкуймося українською». Членами гуртка є іноземні студенти з різним рівнем мовної підго-
товки, з різних країн світу. До гуртка можуть приходити ті, хто хоче вдосконалити свій рівень володіння українською мо-
вою і поспілкуватись з захопливими та цікавими людьми. Хоча, насамперед, ми намагаємося залучити невпевнених у своїх 
силах студентів, бо частіше вони приходять до навчального закладу з невисоким рівнем знання української мови і не вірять 
в досягнення успіху у вивченні мови, і як наслідок в свою здатність в майбутньому її використанні в професійній діяльності.

Мета роботи нашого мовного гуртка – це вдосконалення мовних навичок, через живе позитивне спілкування. Спосіб 
роботи гуртка передбачає створення атмосфери комфорту і вільного спілкування, в якому забувають про повсякденні про-
блеми, про недосконале володіння українською, тобто іноземною для них мовою. Під час заняття гуртка студенти знайом-
ляться не тільки зі специфічними мовними особливостями нашої країни, а й складають свої враження та судження з іношо-
культурних питань, чим створюються сприятливі умови для прояву творчого потенціалу і розвитку самостійного мислення.

За своєю формою робота гуртка може бути різною: перегляди і обговорення фільмів, спортивних, культурних, полі-
тичних подій в Україні і світі (аудіювання); дискусії та дебати на різні теми (говоріння); виступи та презентації (читання 
і говоріння). Заняття в гуртку проводяться під керівництвом викладача української мови як іноземної, а помічниками в 
проведенні деяких видів завдань є студенти високого рівня володіння мовою, тобто студенти 3, 4, 5 курсів. Під час занять 
активізується накопичена лексика, збагачена за рахунок спільності певних понять і слів. Це вимагає ретельного добору 
спеціальних видів діяльності, що дозволяють стимулювати мовні навички та підтримувати інтерес до мови. Тому хід за-
няття має встановлену структуру і традиційні завдання: 1) знайомство; 2) діалог; 3) поговоримо про...; 4) гра; 5) інтерв’ю; 6) 
інтерпретація (тлумачення, пояснення); 7) обмін досвідом. Послідовність виконання завдань в загальній програмі зустрічі 
добирається за принципом – від простого до складного. Таким чином, можна говорити про те, що робота гуртка є методич-
но продуманим заняттям, яке будується з урахуванням цікавості і розважальності, з орієнтацією на різний рівень володіння 
мовою і обов’язковою умовою, знаходження спільних та відмінних рис культур представників різних країн.

Навчальний метод, який використовується для вищеназваного виду роботи, називають методом «активізації резервних 
можливостей особистості та колективу» (метод Г. А Китайгородської) – на сьогоднішній день цей метод є класикою інтен-
сивного навчання [4]. Заняття за ним можуть проводитися тільки в групах, так як принципи методу вимагають присутності 
кількох осіб. Зміст його полягає в тому, щоб на заняттях студенти відчували себе безпосередніми учасниками подій, що 
відбуваються. Спершу повторюється текст за викладачем, потім вони можуть побудувати власне речення на основі наданих 
структур. І те, що ніби виглядає як імпровізація, насправді – ретельно розплановане і методично вивірене мовне тренуван-
ня, в якому кожне слово і дія несуть навчальну функцію.

У концепції інтенсивного навчання спілкування мовою, яку вивчають відбувається під час всього процесу навчання, і є 
одночасно метою цього навчання, основним засобом і умовою його якісного досягнення. Таким чином, інтенсивне навчан-
ня визначається як навчальне спілкування, під час якого відбувається прискорене засвоєння матеріалу (оволодіння пред-
метом) і активний розвиток і вдосконалення особистості (студента). Саме стан активності викладача і студента забезпечує 
високий рівень інтенсивності навчального процесу. Психолого-педагогічні принципи такого процесу обумовлені рамками 
методу активізації можливостей особистості і колективу. На заняттях нашого мовного гуртка використовуються такі осно-
вні принципи методу активізації резервних можливостей особистості та колективу:

1. Принцип особистісного спілкування. Наприклад, поставивши запитання, викладач повинен вміти вислухати студента 
як співрозмовника, партнера. Таке вміння проявляється в реакції на зміст, сенс сказаного студентом. На наших заняттях цей 
принцип найбільш активно використовується на початку заняття в знайомство.

2. Принцип рольової (ігровий) організації навчального матеріалу і процесу. Специфіка рольового навчального спіл-
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кування полягає в тому, що зберігаються всі соціально-психологічні характеристики справжнього спілкування, які не об-
межуються просто сприйняттям повідомлення і реакцією на нього, а прагнуть висловити своє ставлення до виголошуваної 
інформації. Ми використовуємо цей принцип на стадії гра.

3. Принцип колективної (групової) взаємодії. Студенти активно спілкуються один з одним, обмінюючись навчальною 
інформацією, розширюючи за рахунок цього свої знання, удосконалюючи вміння і навички; між учасниками складаються 
сприятливі взаємини, що є умовою і засобом ефективного навчання і творчого розвитку кожного; умовою успіху кожного 
є успіх інших. Задіяний на стадії діалог.

4. Принцип сконцентрованості. Сконцентрованість в організації навчального матеріалу, зумовлює сконцентрованість 
в організації навчального процесу. Наявні в тексті ситуації є основою для безлічі інших, які включаються в комунікативні 
вправи для тренування кожного лексико-граматичного явища на різних рівнях його відпрацювання. У нашому випадку це 
інтерв’ю.

5. Принцип поліфункціональності вправ, будується на висловлюванні будь-якого комунікативного наміру зумовлюючи 
вибір відповідних граматичних форм, а кожна граматична форма вимагає відповідного для неї лексичного наповнення. По-
ліфункціональність вправи полягає також в одночасному формуванні кількох навичок, кожна з яких знаходиться на різних 
рівнях становлення. На заняттях цей принцип яскраво представлено на етапі інтерпретація.

Проведений аналіз методів позааудиторної мовної підготовки студентів показав, що відвідування мовного гуртка допо-
магає студентами з низьким рівнем володіння мовою повірити в себе, досягти певного успіху в подоланні мовного бар’єру. 
Вдоволення досягнутим результатом дає потужний мотиваційний поштовх для розвитку комунікативних, інтелектуальних 
і творчих здібностей. Навіть значний за обсягом опрацьований матеріал та інтенсивний хід заняття, за умов правильної 
організації навчання, дає студентам відчуття самовдоволення і втіхи від заняття. 

Висновки і перспективи подальшого дослідження. На підставі виконаного дослідження зроблено висновок про те, 
що правильно організована позааудиторна робота створює комфортні умови для ефективного вивчення української мови 
як іноземної. Використання методу активізації резервних можливостей особистості та колективу сприяє розвитку інтересу 
студентів до вивчення мови, покращує якість засвоєння матеріалу, закріплює набуті навички та вміння, розвиває загально-
культурні і професійні компетенції студентів, допомагає подолати мовний бар’єр, розвиває творчий потенціал. Відвідуючи 
мовні гуртки, розкриваються студенти, які в аудиторії бояться сказати щось не те і не так. Удосконалюються такі якості, як 
розвиток пам’яті, мислення, швидкості реакції і т.п.

Важливими є і перспективи подальшого дослідження, які полягають в розробці науково-методичних посібників з до-
сліджуваної тематики для організації роботи мовних гуртків, клубів, як засобу досягнення високого рівня володіння мовою 
за обмежену кількість часу.
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КВАЗІПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ 

У статті конкретизовано суть поняття «іншомовна комунікативна компетентність фахівців сфери туризму» як інтегра-
тивну стійку якість фахівця сфери туризму, що формується на етапі фахової підготовки та в умовах подальшої професійної 
міжкультурної взаємодії, проаналізовано ефективність створення квазіпрофесійної комунікативної діяльності у системі фор-
мування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму; визначено особливості формування 
іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму; доведена ефективність створення квазіпро-
фесійного іншомовного комунікативного середовища на заняттях з вивчення іноземної мови як засобу формування іншомовної 
комунікативної компетентності; зазначено, що квазіпрофесійна іншомовна комунікативна діяльність на заняттях із вивчення 
іноземної мови може здійснюватися у формі ділової гри; зазначено, що сформована іншомовна комунікативна компетентність 
у фахівців сфери туризму визначатиме їх уміння працювати в міжнародному та вітчизняному професійному середовищі, вільне 
володіння та здатність спілкуватися іноземною мовою в професійній діяльності, уміння спілкуватися з експертами інших сфер 
діяльності з актуальних проблем розвитку сфери туризму.

Ключові слова: квазіпрофесійне іншомовне комунікативне середовище, іншомовна комунікативна компетентність, майбутні 
фахівці сфери туризму.

Radul Makoviei, 
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QUASI- PROFESSIONAL COMMUNICATION ACTIVITY  
IN THE SYSTEM OF FORMING FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE  

OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF TOURISM

The paper specifies the essence of the concept of “foreign language communicative competence of specialists in the field of tourism” as 
an integrative sustainable quality of the specialist in the field of tourism, which is shaped at the stage of professional training and in condi-
tions of further professional intercultural cooperation, the efficiency of creating quasi-professional communicative activity in the system of 
forming the foreign language communicative competence of future specialists in the field of tourism is analyzed; the peculiarities of forming 
the foreign language communicative competence of future specialists in the field of tourism are specified; the efficiency of creating a qua-
si-professional foreign language communicative environment at foreign language classes as a means of forming a foreign language commu-
nicative competence has been proved; it is noted that quasi-professional non-language communicative activities at foreign language classes 
can be implemented in the form of a business game; it is noted that the formed foreign-language communicative competence of specialists 
in the field of tourism will determine their ability to work in the international and domestic professional environment, the fluency and skills 
to speak a foreign language while carrying out professional activities, the ability to communicate on topical issues of tourism development 
with experts representing other fields of activity. 

Key words: quasi-professional foreign language communicative environment, foreign language communicative competence, future 
specialists in the field of tourism. 

Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, досягнення в галузі теорії та практики формування іншо-
мовної комунікативної компетентності спричиняють в освітньому просторі необхідність синтезу традиційних, інновацій-
них та європейських підходів, методів та моделей викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. А світові про-
цеси глобалізації та інтеграції відкривають для України нові перспективи розвитку міжнародного та вітчизняного туризму. 
Тому якісна підготовка майбутніх фахівців для сфери туризму є важливою складовою сучасної системи професійної освіти, 
концептуальні положення якої висвітлені в Конституції України, в законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 
туризм», Національній доктрині розвитку освіти та Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») 
тощо. 

У Стандарті вищої освіти магістра з туризму в результатах навчання, що визначають нормативний зміст підготовки 
здобувача вищої освіти, до афективної (емоційної) сфери віднесено такі уміння та навички: практикувати використання 
іноземних (ної) мов (мови) у професійній діяльності, діяти у полікультурному середовищі, використовувати комунікативні 
навички і технології, ініціювати запровадження методів комунікативного менеджменту в практику діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу тощо [9]. Отже, комунікативна складова професійної діяльності фахівців сфери туризму актуалізує 
проблему набуття студентами знань, умінь та навичок ефективної взаємодії з іноземними партнерами і клієнтами ще під 
час навчання у зво, що дозволятиме їм у подальшій професійній діяльності успішно вести ділові переговори з іноземними 
туристичними операторами, з постачальниками послуг, презентувати й реалізовувати вітчизняні туристичні продукти на 
міжнародному рівні, засвоювати та впроваджувати світовий досвід туристичної діяльності тощо. Зазначимо, що продуктив-
на міжнародна співпраця фахівців сфери туризму з клієнтами, інвесторами, організаторами event-туризму, розробниками 
туристичних напрямів можлива лише на основі міжкультурної взаємодії, що передбачає знання особливостей культури 
ділового партнера, дотримання норм бізнес-етикету, створення доброзичливої, толерантної атмосфери спілкування, адек-
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ватне використання вербальних і невербальних засобів комунікації іноземними мовами. Тож відповідна підготовка фахів-
ців сфери туризму до міжкультурного діалогу можлива завдяки сформованій іншомовній комунікативній компетентності. 
Вказаний факт вимагає від викладачів іноземної мови у ЗВО, де готують фахівців цієї галузі, пошуку дієвих підходів, 
методів та технологій формування іншомовної комунікативної компетентності як складової їхньої загальної професійної 
компетентності. Одним із оптимальних, на наш погляд, у системі формування зазначеної компетентності є створення квазі-
професійного іншомовного комунікативного середовища на заняттях з іноземної мови.

Аналіз наукових джерел свідчить, що сучасні концепції, теоретико-методологічні положення, принципи, методичні 
системи формування іншомовної комунікативної компетентності стали сферою наукових інтересів Н. Гальскової, Г. Китай-
городської, Ж. Марфіної, Н. Микитенко, Л. Морської, Н. Мукан, В. Мусаєвої, З. Никитенко, С. Ніколаєвої, В. Петрусинсько-
го, І. Шехтер та ін. Проблема формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у дисертаційних 
дослідженнях досліджена досить ґрунтовно, її висвітлювали Д. Демченко (майбутніх юристів), Л. Гріднєва (майбутніх 
працівників правоохоронних органів), Ю. Ніколаєнко (студентів аграрних спеціальностей). Проблему формування іншо-
мовної комунікативної компетентності в процесі вивчення іноземної мови досліджували Т. Аванесова, О. Григоренко, 
О. Іскандарова, Т. Кускова та ін. Суть та структуру іншомовної професійної комунікативної компетентності розглянуто в 
роботах вивчали Г. Архіпової, Н. Чернової та ін.[1] У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу такі дослідження: 
Л. Євдокимової-Лисогор (доведено ефективність підготовки майбутніх фахівці сфери туризму до міжкультурного діалогу 
у процесі вивчення соціогуманітарних дисциплін); Н. Івасів (обґрунтовано дидактичну модель професійної іншомовної 
підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства); Н. Бондар (досліджено процес формування ключових компетентностей 
майбутніх менеджерів сфери туризму; І. Кухти (розглянуто процес формування іншомовної комунікативної культури май-
бутніх фахівців туристичної сфери). Проте в дослідженнях вказаних авторів не розкрито процес формування іншомовної 
комунікативної компетентності студентів сфери туризму на основі створення у навчальному процесі, зокрема на заняттях 
із вивчення іноземної мови, квазіпрофесійного комунікативного середовища.

Необхідність дослідження проблеми зумовлена низкою суперечностей між: вимогами суспільства до іншомовної кому-
нікативної компетентності фахівців сфери туризму та рівнем знань, умінь і навичок бакалаврів сфери туризму; потребою 
сучасного ринку туристичної галузі у фахівцях, що володіють навичками активної взаємодії у ситуаціях іншомовного про-
фесійного спілкування та недостатнім рівнем їх сформованості у бакалаврів сфери туризму; реальною ситуацією викла-
дання іноземних мов у вищому навчальному закладі та навичками й уміннями, необхідними для сучасного фахівця сфери 
туризму під час здійснення міжкультурної комунікації в умовах іншомовного середовища; доцільністю визначення дієвих 
підходів та технологій формування іншомовної професійно-комунікативної компетенції майбутніх бакалаврів туризму та 
недостатньою розробленістю цієї проблеми. Таким чином, актуальність теми дослідження, недостатність її розроблення у 
педагогічній теорії та практиці, наявність суперечностей у системі підготовки фахівців сфери туризму зумовили вибір теми 
дослідження. 

Мета статті – здійснити аналіз вивчення проблеми, дослідити особливості формування іншомовної комунікативної 
компетентності у зво, де готують майбутніх фахівців сфери туризму та запропонувати ефективну технологію вдоскона-
лення іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму. Завдання статті: 1) конкретизувати 
суть поняття «іншомовна комунікативна компетентність фахівців сфери туризму»; 2) окреслити особливості формування 
іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму; 3) визначити ефективність створення ква-
зіпрофесійного іншомовного комунікативного середовища на заняттях з вивчення іноземної мови як засобу формування 
іншомовної комунікативної компетентності.

Зазначимо, що існує достатня кількість наукових досліджень, де визначено суть поняття «іншомовна комунікативна 
компетентність фахівця» (Ю. Федоренко, С. Ніколаєва, М. Пригодій та ін.) [4]. Нам імпонує визначення Н. Вороніної, яка 
узагальнила різні підходи до визначення вказаного поняття. Дослідниця іншомовну комунікативну компетентність розгля-
дає як комплекс знань, умінь, навичок та особистісних якостей, рівень сформованості яких дозволяє майбутньому спеціа-
лісту ефективно здійснювати іншомовну, а отже, міжмовну, міжкультурну і міжособистісну комунікацію [4].

Зазначимо, що у більшості робіт іншомовна комунікативна компетентність фахівця виступає переважно як здатність 
здійснювати комунікативну мовленнєву поведінку згідно із завданнями конкретних ситуацій іншомовного спілкування 
і реалізується насамперед через розвиток навичок та вмінь в основних видах мовленнєвої діяльності, що охоплюють ре-
цепцію, продукцію, інтеракцію та медіацію. Вони формуються, розвиваються й удосконалюються у межах навчальних та 
реальних професійних ситуацій.

У контексті дослідження нам видається доречним визначення науковця І. Кухти «іншомовної комунікативної культу-
ри майбутнього фахівця туристичної сфери» як інтегративної характеристики, що визначає комунікативно-професійний 
статус особистості й охоплює спрямованість на комунікацію, здатність до використання іноземної мови в певному соці-
ально-культурному середовищі, внутрішню готовність до міжкультурної взаємодії в професійній сфері [8]. Узагальнюючи 
наведені вище визначення досліджуваного феномену іншомовну комунікативну компетентність фахівців сфери туризму 
визначаємо як інтегративну стійку якість фахівця сфери туризму, що формується на етапі фахової підготовки та в умовах 
подальшої професійної міжкультурної взаємодії.

Відомо, що комунікативним підходом керуються британські та американські мовні школи Bell International, OISE, St. 
Giles International, Rennert Bilingual, NESE. До основних завдань у цих школах належить навчити студента спочатку говори-
ти та легко сприймати усне мовлення, а вже потім писати. Комунікативна складова у професійній діяльності фахівців сфери 
туризму посідає вагоме місце, тому пріоритетним на заняттях з вивчення іноземної мови має бути комунікативний підхід. 
Засобом формування іншомовної комунікативної компетентності є спілкування, але у тому випадку, якщо воно здійснюва-
тиметься на діяльнісній, ситуативно-обумовленій, мотиваційній основі з використанням професійно орієнтованого змісту 
як ситуації спілкування.

Зазначимо, що формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму можливе за умови мо-
делювання в навчальному процесі ситуацій реального спілкування, що виникають у різних сферах їхньої професійної ді-
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яльності. У зв’язку з цим, вважаємо, навчальна діяльність студентів має бути організованою таким чином, щоб вони вико-
нували дії, які є мотивованими для вирішення комунікативних навчально-професійних завдань, спрямованих на досягнення 
цілей та намірів іншомовного спілкування. Ефективною навчально-професійною комунікативною діяльністю, на наш по-
гляд, є квазіпрофесійна іншомовна комунікативна діяльність, яка може здійснюватися завдяки створенню квазіпрофесійно-
го іншомовного комунікативного середовища на заняттях із вивчення іноземної мови, зокрема англійської. Проте створен-
ня такого середовища не виявиться ефективним без тісної співпраці викладачів іноземної мови та викладачів спеціальних 
дисциплін. Це можуть бути інтегровані та бінарні заняття, спільні проекти та презентації тощо.

Розглянемо докладніше феномен «квазіпрофесійна діяльність» (квазі – від лат. quasi – якби, немов). Під час квазіпрофе-
сійної діяльності студенти виходять за межі опрацювання вузької теми заняття, шляхом включення в моделювання реаль-
них ситуацій вирішують професійні завдання та питання професійної взаємодії. Квазіпрофесійний досвід сприяє розвитку 
у студентів не тільки пізнавальної активності, а й професійної мотивації. 

За А. Вербицьким, суть квазіпрофесійної діяльності студентів полягає у відтворенні в аудиторних умовах “науковою 
мовою” відповідних навчальних дисциплін умов та динаміки виробництва, професійних відносин та дій фахівців, а серед 
її найбільш яскравих форм, що вдало моделюють предметний і соціальний зміст майбутньої професійної праці, автор ви-
окремлює навчальні (ділові) ігри, тренінги, мікровикладання тощо. Усі вони у сукупній системній якості становлять техно-
логію знаково-контекстного навчання [2, с. 62; 3, с. 35].

В технології контекстного навчання та організації квазіпрофесійної навчальної діяльності студентів вагоме місце по-
сідає моделювальна практика, що полягає у заміщенні реального об’єкта професійної діяльності його модельним логіко-
почуттєвим відтворенням у вигляді опису найбільш значущих властивостей. Відомості ж, отримані при вивченні такої 
імітаційної моделі, переносяться на розуміння реальних об’єктів пізнання [6, с. 76]. 

Використання імітаційних технологій навчання у вищій школі дозволяє уникнути багатьох недоліків традиційного на-
вчання, пов’язаних із пасивністю студентів та часто формальним характером їх знань як наслідок зайвої вербалізації на-
вчального процесу, недостатнього його впливу на емоційно-образну, практико-перетворювальну сфери особистості май-
бутнього професіонала [5]. 

Моделювання квазіпрофесійної діяльності студентів можливе завдяки альтернативній технології – гри, яка розгляда-
ється в сучасній педагогіці вищої школи як дієвий засіб професійного становлення майбутнього фахівця та активізації його 
навчально-пізнавальної діяльності, що дає значний розвивальний ефект [2, с.128]. 

Квазіпрофесійна іншомовна комунікативна діяльність на заняттях із вивчення іноземної мови може здійсноватися у 
формі ділової гри, яка складатимеся з таких етапів:

I етап – розробка гри, складання сценарію (створення ініціативної групи із викладачів та студентів, організація гри, на-
писання плану, облаштування місця, де проходитиме гра); 

II етап – організаційний: роз’яснення учасникам гри мети та завдань, ознайомлення їх із програмою та правилами, роз-
поділ ролей, призначення експертів, визначення регламенту виступів; 

III етап – розігрування ситуацій і пошук рішення всередині кожної групи. (Варіанти: «мозковий штурм», дискусія, тре-
нінг під керівництвом ігротехніка);

IV етап – міжгрупова дискусія: виступ учасників, захист ідей, проектів, взаємооцінка; 
V етап – рефлексія гри: аналіз й узагальнення результатів (експерти), приймання загального колективного рішення. 
При оцінці гри експерти (керівники) особливу увагу звертають на актуальність, реальність, оптимальність і оригіналь-

ність рішень.
Як приклад, ефективним засобом формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери 

туризму на заняттях із вивченння іноземної мови вважаємо можливим проведення такої гри зі студентами 3-4 курсів. Ці-
льова установка організатора й керівника гри полягатиме у формулюванні теми «Розробка нового туристичного маршруту. 
Перспективи та ризики» та завдання: провести ділові перемовини туристичного агентства із представниками відповідного 
агентства цієї країни», в організаційному проекті та програмі гри. Структура організаційного проекту і програма гри фіксу-
ватиметься у вигляді регламенту й докладно обговорюватиметься, потрібно створити робочі групи, результати, продукти й 
наслідки гри фіксувати у післяігоровій рефлексії.

Отже, конкретизувавши суть поняття «іншомовна комунікативна компетентність фахівців сфери туризму»; проаналізу-
вавши особливості формування іншомовної комунікативної компетентності у ЗВО, де готують майбутніх фахівців сфери 
туризму, вказавши на ефективність створення квазіпрофесійного іншомовного комунікативного середовища на заняттях 
з вивчення іноземної мови як засобу формування іншомовної комунікативної компетентності, ми дійшли висновку, що 
сформована іншомовна комунікативна компетентність у фахівців сфери туризму визначатиме їх уміння працювати в між-
народному та вітчизняному професійному середовищі; вільне володіння та здатність спілкуватися діловою англійською та 
іншою (шими) іноземною (ними) мовою (мовами) в професійній діяльності; уміння спілкуватися з експертами інших сфер 
діяльності з актуальних проблем розвитку туризму і рекреації.

Перспективою подальших розвідок із проблеми формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх 
фахівців сфери туризму може стати розробка дидактичної моделі її формування з урахуванням можливостей технології 
event-менеджменту.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ 
РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ ЯК ІНОЗЕМНИХ. ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО 

У статті узагальнено досвід роботи викладачів кафедр документознавства та української мови Національного аерокосміч-
ного університету ім.  М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та

українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету, скерованої на забезпечення наукової 
комунікативної компетентності та підготовки іноземних студентів до написання і захисту наукової роботи мовою навчання. 
Наведено вимоги та приклади завдань для синхронної та асинхронної дискусії у межах дистанційного курсу.

Ключові слова: комунікативна компетентність, дистанційний курс, вебінар, форум, російська та українська мови як іно-
земні.
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PROVIDING THE SCIENTIFIC COMMUNICATIVE COMPETENCE WHEN STUDYING 
UKRAINIAN AND RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGES: TRADITIONS AND NOVATIONS

The article generalizes the experience of the lecturers of the Documents Science and Ukrainian Language department of M. Ye. Zhu-
kovskyi National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute» and Ukrainian Studies and Latin of National University of Pharmacy 
directed to providing the scientific communicative competence and preraring the foreign students for writing and defending the research 
work in the language of study (Russian or Ukrainian). There are described the in-class study discussions conducted by the teacher for par-
ticipating in which the student preliminary prepares the monologue speech by the non-adapted specialized text in Russian. The examples of 
the assignments for the synchronous and asynchronous discussion are given within the distant course of Ukrainian as a foreign language 
including forums, chats and webinars at the different stages of this course of study, which generalizes the experience of using it in the struc-
ture of distance course to improve the level of linguistic competence and the skills of participation in the scientific discussions. The com-
parative characteristics of using the webinars and forums has been held. The standards for holding the study webinars have been specified. 
The examples show the subjects of webinars proposed for the course indicating the positive and negative features of using of the discussion 
form as webinar, giving practical advices concerning the webinars provided in the study of Ukrainian and Russian as the foreign languages. 

Key words: communicative competence, distance course, webinar, forum, Russian and Ukrainian as foreign languages. 

Сучасна Україна гостинно запрошує іноземних абітурієнтів для отримання якісної освіти європейського рівня. Щороку 
численний контингент таких студентів розпочинає навчання на підготовчих відділеннях Львова, Запоріжжя, Івано-Фран-
ківська, Тернополя, Києва, Сум та Харкова українською чи російською мовою. Становлення молодого фахівця-іноземця 
неможливе без досягнення високого рівня володіння мовою навчання. Відповідно для студентів старших курсів та магі-
странтів постає проблема досягнення мовної компетентності, достатньої не тільки для різних видів репродуктивної роботи 
з текстом, побудови стислого власного висловлювання, а написання повноцінної наукової роботи і прилюдного її захисту. 

Наразі над створенням відповідної науково-методичної літератури працюють такі вітчизняні фахівці, як  І. Жогіна, В. 
Рубцова, Т. Суханова, Т.  Крисенко, О. Кучеренко, О. Тростинська, Є. Голованенко, Т. Дегтярьова, Г.  Дядченко та ін. 

Численні посібники для іноземців 3-го (у деяких ВНЗ – 4-го) курсів містять вправи, розраховані на ознайомлювальне 
читання, підготовку монологу-повідомлення, продуктивних та репродуктивних рефератів-оглядів тощо. Завдань із темами 
для обговорення, метою якого повинне стати моделювання «живої» наукової дискусії зазвичай не пропонується, що і до-
водить актуальність нашої роботи. 

Метою нашої статті є узагальнення практичного досвіду викладачів кафедр документознавства та української мови 
Національного аерокосмічного університету ім.  Н. Є. Жуковського й українознавства та латинської мови Національного 
фармацевтичного університету щодо підготовки та проведення навчальної наукової дискусії.

 У НАУ студенти-іноземці вивчають російську мову 4 роки, також існує спецкурс для магістрів. За цей час досягається 
достатня мовна компетентність не тільки для побутового розмовного спілкування (чому сприяє мовне середовище Харків-
щини), а й для самостійної репродуктивної роботи з науковим текстом.

Уважається, що 4,5 роки – достатній термін, для опанування мови навчання студентами-іноземцями. Також здобувачі 
вищої освіти готуються до самостійної наукової діяльності, опановуючи фахові предмети. На жаль, реальна ситуація від-
різняється від запланованої: викладачі спеціальних дисциплін не приділяють уваги подальшому розвитку навичок наукової 
комунікації, спілкування з аудиторією зводиться до питань «зрозуміли/не зрозуміли», що, у свою чергу, призводить у по-
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дальшому до написання або компілятивних досліджень, або до подання на захист магістерських робіт, авторство яких є 
сумнівним. 

Саме тому на заняттях з російської мови як іноземної у НАУ студентам 3-4 курсів пропонується узяти участь у на-
вчальних дискусіях. Зазвичай попередня підготовка триває 1 заняття і складається із роботи з термінами (за потреби – їх 
морфемним аналізом), синтаксичною специфікою тексту (обираються теми, стосовно яких потенційно може виникнути 
дискусія). Домашнє завдання – підготувати монологічне висловлювання за неадаптованим фаховим текстом та 5-7 питань 
до нього. На наступному занятті відбувається керована дискусія. Обирається доповідач (можливо, два доповідачі, якщо 
існують дві протилежні концепції щодо обговорюваного питання). Зазвичай виникає кілька груп однодумців (за умови на-
лежної мотивації), далі – триває обговорення. Викладач слідкує за тим, щоб у дискусії брали участь не тільки лідери, а й 
усі присутні студенти, а також за коректністю висловлювань, виправляючи помилки, змушуючи студентів обґрунтовувати 
свої твердження. Робота кожного учасника оцінюється з урахуванням активності, стилістичної бездоганності заздалегідь 
підготовлених тез та висловлювань-експромтів.

У викладачів НФаУ ще немає досвіду роботи з «очними» іноземними студентами, які б опановували українську мову, 
починаючи від елементарного рівня і поступово досягаючи В1-В2. Проте колектив кафедри українознавства та латинської 
мови брав участь у 4-річному експерименті із запровадження дистанційного вивчення української мови студентами з Рес-
публіки Польща (на курс зараховувалися тільки слухачі з базовим рівнем української мови) у 2014–2017 рр. За планом для 
вивчення української мови відводилося 12 тижнів на першому курсі (уважалося, що студент працює з курсом 4 години на 
тиждень) та по 6 тижнів з 2 до 4 курсу. Оскільки одночасно студент вивчає 5-7 дисциплін, зазначена кількість годин є, з 
одного боку, необтяжливою, адже для дистанційного курсу доступність виконання завдань та адекватність вимог – пере-
думова позитивного результату в навчанні, з іншого – цілком достатньою для опанування матеріалу. Переважна більшість 
студентів вільно розмовляла на побутовому рівні, маючи середню спеціальну освіту, розуміла матеріал лекцій з фахо-
вих дисциплін, але мала значні проблеми при формулюванні власного висловлювання українською при обговоренні тем, 
пов’язаних із професійною діяльністю. 

Неоціненну роль у системі дистанційного навчання відіграє саме комунікативний компонент, що реалізується через такі 
елементи курсу, як форуми, чати та вебінари. Основна мета таких завдань – удосконалити вміння аргументувати власне 
висловлювання, зокрема під час участі в науковій дискусії.

Навчальні форуми у дистанційному курсі (ДК) для студентів 3-4 року навчання передбачають обговорення дискусійних 
проблем із фахової тематики. У ДК, призначеному для вивчення мови іноземцями, організація спілкування є одним із про-
відних завдань, оскільки без щоденної мовної практики при перебуванні в іншому мовному середовищі досягти позитивних 
результатів доволі складно. Для проведення навчання тьютор може використовувати різні форми асинхронного (форум) і 
синхронного (вебінар) спілкування, найкращою формою якого, на наш погляд є дебати (за В. Кухаренком) [3]. Викладач 
вибирає професійно орієнтований текст. Наявність наукової проблеми зазвичай дозволяє сформувати декілька груп “слу-
хачі за” та “слухачі проти”. Такі дебати легко керуються, використовуються у проблемно-орієнтованому навчанні, можуть 
використовувати як синхронний, так і асинхронний режими для свого проведення [3].

Ми у ДК для польських студентів використовували тільки форму дебатів. Слід зазначити, що під час спілкування в 
групах неодмінно виокремлюються «лідери» і «мовчуни», а наша мета була залучити до комунікації всіх. 

В. Кухоренко зазначає, що аналогічна ситуація виникає і в групах, де немає жодного мовного бар’єру: «У дискусії бере 
участь не більше третини групи, але в той же час інша частина групи, пасивно беручи участь в обговоренні, змушена при-
ймати ту або іншу точку зору. Таким чином, дискусія йде на користь усій групі, формуючи визначені образи і прив’язки 
у студентів. Треба, однак, підготувати додаткові питання особисто для «мовчунів», щоб перевірити їхню готовність до 
спілкування в разі необхідності» [3]. 

 Зрозуміло, що це набагато легше досягти в аудиторії чи під час вебінару. В асинхронного спілкування є свої переваги 
– тьютор встигає виправляти стилістичні огріхи опонентів і мотивує «мовчунів» запитаннями. 

Але при такому типі дискусії постає проблема встановлення авторства повідомлень, бо не завжди у тьютора є час і мож-
ливість перевірити «на плагіат» роботи студентів, вивчаючи не тільки український, а ще й польський контент (враховувати 
слід також наявність в арсеналі студентів on-line перекладачів). Однак синхронне спілкування у ДК передбачає специфічні 
вимоги до технічного забезпечення та суворі обмеження в часі для проведення дискусії.

Відповідно, спираючись на власний досвід, можемо виокремити кілька обов’язкових передумов до проведення якісної 
дистанційної дискусії:

1. Актуальність тематики для всіх членів групи. Питання, що виносяться для обговорення, повинні цікавими, акту-
альними, можливо, навіть трохи провокативними, адже тільки такі тези можуть викликати жваве обговорення. Для виник-
нення повноцінної дискусії бажано обирати проблемні питання, на які не існує простої (позитивної чи негативної відповіді). 
Наприклад, ураховуючи фахові інтереси наших студентів, на обговорення після опрацювання лексичного матеріалу (наво-
дився в курсі) ми виносили такі теми: «Орфанні хвороби: вирок чи шанс на життя?», «Корупція у фармацевтичній галузі», 
«Загрози самолікування». 

На жаль, нами не була врахована специфіка законодавства наших країн у фармацевтичній галузі та рекламі. На дер-
жавному рівні в Україні спроби врегулювати сферу реклами фармпрепаратів виглядають недостатньо послідовними. Для 
наших студентів-фармацевтів, а вони уже працювали за фахом у Польщі, така ситуація є незрозумілою. Під час дискусії 
учасники не сперечалися, неконтрольований продаж антибіотиків одностайно засуджувався. Відповідно, виокремилася 
тільки група “слухачі проти”. Урахувавши негативний досвід, ми намагалися обирати багатоаспектні теми, щоб мати змогу 
«перемкнути» увагу студентів для пожвавлення обговорення.

Наприклад, під час наступного вебінару нашим студентам була запропонована схема дискусії, у якій виділялося осно-
вне та додаткове питання. Готуючись до обговорення, студент самостійно опрацьовував матеріал трьох фахових неадапто-
ваних статей (посилання наводяться у курсі), заздалегідь формував тези «за» (тези «проти» були сформульовані виклада-
чем). Проте, безперечно, мав право вільно відстоювати свою думку щодо обговорюваних питань.
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Мал. 1. Схема дискусії на тему «Етичні проблеми генно-інженерних технологій»

Результатом нашої роботи стала плідна і, сподіваємося, цікава дискусія.

2. Чіткість вимог до повідомлень (при асинхронному спілкуванні). Наприклад, обсяг висловлювань не повинен 
перебільшувати 200 знаків, кожен учасник дискусії складає 1 розгорнути повідомлення і коментує не менше п’яти повідо-
млень від інших. Також слід попередити студентів про перевірку текстів на наявність помилок та плагіату.

3. Простійна увага і ретельна підготовка з боку тьютора. 
4. Наявність картки-опори, розміщеної у курсі заздалегідь. Оформлення матеріалів повинно стати додатковим моти-

ватором. Звичайно, не всі студенти візуали, але матеріал повинен бити приємним та зручним для сприйняття.
 

Мал. 2 Картка-опора для проведення вебінару на тему «Етичні проблеми генно-інженерних технологій»

5. Своєчасна та адекватна оцінка роботи кожного учасника дискусії. Щоразу тьютор зазначає внесок кожного до-
писувача та висловлює подяку всім членам групи за участь, щоб у кожного із студентів залишалося почуття задоволення 
від участі і була збережена ділова, доброзичлива атмосфера, попри наявність діаметрально протилежних поглядів на об-
говорювану проблему поглядів.

6. Обмежена кількість учасників. Найкраще такі on-line дискусії проходять у групах до 10 осіб. Оптимальна трива-
лість – до 45 хвилин. Відповідно, якщо в курсі працює кілька стандартних груп по 30 осіб, їх на час проведення вебінару 
доцільно було б розділити.

7. Технічне забезпечення процесу дискусії: потужний Інтернет-зв’язок, якісна відеокамера і мікрофон (НФаУ має 
кілька спеціально обладнаних студій для проведення занять on-laine), канал на YouTube, програмне забезпечення для кон-
ференцій Google Hangouts тощо.
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Отже, участь у навчальних дискусіях (аудиторних і дистанційних) позитивно впливає на формування мовної наукової 
компетентності студентів, надає впевненості у власних ораторських здібностях, що неодмінно допоможе під час нена-
вчальних дискусій, водночас стимулює, організує студента, а викладачу допомагає виявити реальний рівень мовленнєвої 
компетентності. 

У Національному фармацевтичному університеті 2019-2020 навчального року очікують на абітурієнтів-іноземців, що 
навчатимуться українською. Відповідно, набутий досвід буде застосовано вже під час очних дискусій.
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ГУМАНІСТИЧНИЙ ТА ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ГУМАНІТАРІЇВ

Стаття присвячена вивченню формування комунікативної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у ході 
вивчення філологічних дисциплін. Специфіка майбутньої професійної діяльності студентів, визначена темою дослідження як гу-
манітарна сфера, передбачає вибір гуманістичного та особистісно – діяльнісного підходу до проблеми дослідження як провідних. 
У зв’язку з цим важливим завданням професійної педагогіки є аналіз шляхів формування гуманістичного потенціалу майбутнього 
фахівця, в тому числі й у комунікативній сфері. Враховуючи також, що формування комунікативної компетентності відбуваєть-
ся в процесі навчальної діяльності, теоретичним підходом до вивчення проблеми нашого дослідження є особистісно – діяльнісний. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, філологічні дисципліни, студенти – гуманітарії, гуманістичний, особистіс-
но – діяльнісний підхід, 

Olha Shevchenko, 
candidate of pedagogical sciences, Rivne State University of the Humanities

GUMANISTIC AND PERSONAL-ACTIVE APPROACH OF THE PROCESS OF FORMATION  
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS-HUMANITIES

The paper describes theoretical foundations of the problem of communicative competence in formation in students of humanities in the 
process of studying philological subjects. The humanistic, personality-activity and competency approaches are determined as leading theo-
retical approaches to the research. The content and essence of the concepts “competence”, “competency”, “communicative competence of 
students of the humanities” are specified. Humanistic characteristics of the process of forming the communicative competence of students of 
humanities. Communicative competence of the future specialist is defined as a basic characteristic of his personality, based on his formed 
knowledge, abilities, skills and personal qualities that are implemented in communicative activities. Communicative competence of students 
of the humanities is defined as a set of communicative knowledge, skills, personal qualities of future specialist which reflects the willingness 
and ability of the student to implement successful communicative interaction in the humanitarian sphere, based on meaningful and emotion-
ally supportive communication, which provides an effective solution of tasks of humanitarian specialities. 

The expediency of implementation of the results in the system of professional training of future humanities specialists is demonstrated 
because communicative competence is the basis of successful professional and social inclusion of young people. 

Key words: competency, communicative competency, personality-activity, humanities, formation of communicative competency of stu-
dents of humanities, competency approaches.

Актуальність і стан дослідженості проблеми. Важливість вибору й використання теоретичних підходів до проблеми 
досліджуваної теми викликана, на нашу думку, кількома основними причинами:

– наявністю загальної методології педагогічної науки, яка проектується на конкретні дослідження за принципом відповід-
ності провідних понять і ключових слів дослідження загальнопедагогічним і загальнофілософським науковим підходам;  

– необхідністю пов’язати мету і завдання дослідження із загальнопедагогічним методологічним простором.
Крім того, з урахуванням специфіки зазначеної теми для нас важливе значення мають окремі конкретні педагогіч-

ні, лінгвістичні й психологічні теорії, що доповнюють загальний методологічний контекст дослідження. Узагальнивши 
взаємозв’язок провідних наукових теорій та підходів і тематики нашої теми, ми відобразили основні у таблиці.

Науковий підхід З якою метою використано / на що спрямовано 

Гуманістичний Використаний з метою висвітлення специфіки професійної підготовки студентів гуманітар-
них спеціальностей

Компетентнісний Спрямований на визначення місця і ролі комунікативної компетентності у структурі загаль-
ної професійної й життєвої компетентності студентів гуманітарних спеціальностей 

Особистісно-діяльнісний
Вивчення філологічних дисциплін є різновидом навчальної діяльності студентів гуманітар-
них спеціальностей, а формування комунікативної компетентності залежить від індивіду-
альних особистісних характеристик студентів

Метою статті є проаналізувати гуманістичний та особистісно-діяльнісний підхід процесу формування комунікативної 
компетентності студентів-гуманітаріїв.

Специфіка майбутньої професійної діяльності студентів, визначена темою дослідження як гуманітарна сфера, перед-
бачає вибір гуманістичного підходу до проблеми дослідження як одного з провідних. Основи гуманістичного підходу 
представлені як класичними філософськими і педагогічними теоріями (Я. А. Коменський, Е. Роттердамський, Ф. Рабле, 
Ж. - Ж. Руссо та ін.), так і новітніми розробками сучасних соціологів, істориків, педагогів, психологів (М. Берулава, В. Ан-
друщенко, С. Гончаренко, О. Сидоренко, О. Онишко та ін.). Крім того, методологія гуманістичного підходу ґрунтується 
на провідних засадах гуманістичної психології, фундатором якої став К. Роджерс [4]. Учений визначив, що центральною 
ланкою особистості є уявлення людини про себе, свою «Я-концепцію», яка породжується у взаємодії з іншими людьми, в 
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тому числі комунікативної взаємодії. У теорії Г. Олпорта особистість трактується як відкрита система, що визначається 
ефективністю взаємодії з оточуючим середовищем [3]. А. Маслоу головною потребою особистості вважав гуманістичну 
потребу приносити користь іншим людям [3].

Гуманістичний підхід до навчання і виховання проголошує гуманізм як основний принцип побудови системи освіти, 
центром якої є людина з її особистісною специфікою та потребами, в тому числі й духовними. Зростаючий інтерес до гу-
манізації освіти цілком закономірний з огляду на численні міжнаціональні конфлікти, екологічні катастрофи, підвищення 
рівня конфліктності у локальному та глобальному розумінні. У зв’язку з цим важливим завданням професійної педагогіки є 
аналіз шляхів формування гуманістичного потенціалу майбутнього фахівця, в тому числі й у комунікативній сфері.

В. Єремеєва цілком слушно визначила конкретні напрями гуманізації освіти на рівні цілей, змісту, форм, методів, засобів 
професійної підготовки майбутніх фахівців [4, с. 145–151]. На підставі такого підходу гуманістичні характеристики процесу 
формування комунікативної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей представлено нами у таблиці. 

Характеристика  
процесу гуманізації 
освітнього процесу

Зміст процесу гуманізації  
навчального процесу

Зв’язок з процесом формування  
комунікативної компетентності

Гуманізація цілей освіти

Переорієнтація цілей освіти зі зна-
ннєвих пріоритетів на пріоритет фор-
мування вільного, творчого, соціально 
зрілого фахівця

Формування такого типу фахівця має відбуватися в гу-
маністично орієнтованому комунікативному просторі 
вищого навчального закладу, де налаштована ефективна 
комунікативна взаємодія

Гуманізація змісту освіти

Формування змісту освіти, який спри-
яє розвитку гуманістичного світогляду 
студента, його гуманістичних поглядів 
та загальнолюдських цінностей

Таким чином орієнтований навчальний процес сприяє 
розвитку комунікативних знань, вмінь і навичок, гуманіс-
тично спрямованого комунікативного процесу в навчаль-
ній та позанавчальній діяльності

Гуманізація методів, 
форм і засобів навчання

Організація навчального процесу у 
ВНЗ на засадах суб’єкт-суб’єктної пе-
дагогіки, особистісно орієнтованого 
навчально-виховного процесу

Гуманізація форм і методів навчання будується на заса-
дах діалогової комунікативної взаємодії, з урахуванням 
домінації гуманістичного навчального, професійного, 
педагогічного, художнього дискурсу і процесі вивчення 
філологічних дисциплін

Гуманістичні характеристики процесу формування комунікативної компетентності студентів гуманітарних спеціаль-
ностей мають виразний особистісний характер, залежно від індивідуально-психологічних особливостей студента та його 
індивідуального соціально-комунікативного досвіду. Враховуючи також, що формування комунікативної компетентності 
відбувається в процесі навчальної діяльності, ми визначили одним з провідних теоретичних підходів до проблеми нашого 
дослідження особистісно-діяльнісний. Основи цього теоретичного підходу лежать в теорії діяльності (Л. Виготський, С. Ру-
бінштейн, Б. Ананьєв) та особистісно орієнтованого навчання (І. Якиманська, О. Бондаревська, В. Сєріков). Концептуальна 
ідея особистісно-діяльнісного підходу полягає у тому, що в центрі навчального процесу знаходиться особистість того, хто 
навчається сам, сам впливає на мету, зміст і форми навчального процесу, виходячи з власної мотивації професійної підго-
товки [9, с. 113–116.]. Як зазначає у своїх роботах І. Зимня [5, с. 157], особистісно-діяльнісний підхід передбачає актуальну 
ситуацію інтерналізації нових форм, методів, засобів діяльності студентів, які забезпечують їх повноцінний професійний 
розвиток, враховуючи їх індивідуальні особливості як суб’єктів пізнання. Теорія діяльності О. Леонтьєва передбачає, що 
«діяльність є активною цілеспрямованою взаємодією людини з навколишнім світом, включаючи і інших людей, і самої себе, 
викликану певною потребою» [7, с. 79]. Провідними компонентами діяльності учений виділив:

потреба – виявляється у загальній потребі студента в комунікаціях навчального та особистісного типу. Реалізує потребу 
в ефективній комунікативній взаємодії студентів під час вивчення філологічних дисциплін; 

мотив – реалізується в мотивації студентів-гуманітаріїв до зростання рівня власної комунікативної компетентності на 
основі змісту навчання за гуманітарними спеціальностями. Виявляється у мотивації до вивчення філологічних дисциплін;

ціль – виявляється у постановці загальної мети формування комунікативної компетентності, та специфічних цілей – 
зростання рівня комунікативних знань, розвитку комунікативних умінь і навичок у процесі вивчення філологічних дис-
циплін; 

умови – умови формування комунікативної компетентності сформульовані нами як організаційно-педагогічні умови, 
реалізовані в процесі вивчення філологічних дисциплін; 

результат – результатом діяльності з формування комунікативної компетентності студентів-гуманітаріїв є комунікативна 
компетентність у взаємозалежності і взаємозв’язку всіх її провідних компонентів; 

рефлексія – виявляється в ефективній самооцінці сформованого рівня комунікативної компетентності студентів-гума-
нітаріїв у процесі вивчення філологічних дисциплін, та в своєчасній корекції процесу формування комунікативної компе-
тентності [7]. 

Особистісно-діяльнісні характеристики процесу формування комунікативної компетентності мають чітко виражені ком-
петентнісні показники, оскільки результатом означеної діяльності має стати сформована комунікативна компетентність. 
Тому ми обрали одним з провідних теоретичних підходів до проблеми дослідження компетентнісний як один з найбільш 
досліджених і найбільш сучасних для аналізу педагогічних процесів на основі останніх європейських документів про освіту 
[2]. Основи компетентнісного підходу ґрунтовно представлені у роботах А. Вербицького, Е. Зеєра, І. Зимньої, О. Овчарук, 
О. Пометун, Дж. Равена, А. Хуторського та ін.

Тривалий час точиться дискусія науковців стосовно співвідношення понять «компетентності» і «компетенції». У межах 
проблеми нашого дослідження ми встановили, з одного боку, змістову тотожність означених понять, з іншого – взаємопід-
порядкованість понять «компетенція» та «компетентність», де компетенції є складовими, компонентами компетентності. 
Для нас важливим є визначення компетентності, подане Н. Бібік, яка окреслює компетентність як набуту характеристику 
особистості, як інтегрований результат, що трансформує накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок в здат-
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ність діяти в реальних ситуаціях професійної діяльності, застосовувати накопичений досвід у певній сфері [1, с. 408–410]. 
Традиційно при аналізі компетентності науковці виходять з трирівневої ієрархії компетенцій, запропонованої А. Хутор-
ським: 1) ключові компетенції, які визначають загальний контекст змісту освіти; 2) загальнопредметні компетенції – визна-
чаються певними освітніми галузями; 3) предметні компетенції – ті, що формуються при вивченні певних предметів [10]. 

 КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ 

ЗАГАЛЬНОПРЕДМЕТНІ 
КОМПЕТЕНЦІЇ 

 

ПРЕДМЕТНІ 
КОМПЕТЕНЦІЇ 

Визначаються загальними цілями 
професійної підготовки студентів 
гуманітарних спеціальностей в 
контексті формування у них 
комунікативної компетентності 

Формуються у процесі гуманітарної 
підготовки студентів у ВНЗ залежно 
від майбутньої професії – педагога, 
соціального педагога/працівника, 
психолога тощо 

Розвиваються у процесі вивчення 
філологічних дисциплін з метою 
формування комунікативної 
компетентності в єдності всіх її 
структурних компонентів 

Трирівнева ієрархія компетенцій особистості (за А. Хуторським) 
компетентності студентів-гуманітаріїв у процесі вивчення філологічних 
дисциплін [10] 

Провідна ідея компетентнісного підходу полягає в компетентнісно-орієнтованій освіті, метою якої є засвоєння комплек-
су знань, умінь і навичок практичної діяльності майбутнього фахівця задля успішної професійної самореалізації в обраній 
галузі діяльності. Зв’язок компетентнісного і гуманістичного підходу влучно висловив І. Зязюн: «головною метою вищої 
освіти має бути становлення цілісної і цілеспрямованої особистості, готової до вільного гуманістично орієнтованого вибору 
і індивідуального інтелектуального зусилля, що володіє багатофункціональними компетентностями» [6, с. 13]. Н. Нагорна 
стверджує, що пріоритет компетентнісного підходу лежить не в простій поінформованості студента в обраній галузі знання, 
а в розвитку уміння вирішувати проблеми, що виникають у різноманітних сферах життєдіяльності фахівця – пізнавальній, 
соціальній, особистісній, технологічній тощо [8, с. 266–268.]. Тому процес професійної підготовки фахівця повинен містити 
необхідні форми і методи, які сприятимуть формуванню професійної компетентності загалом, і комунікативної – зокрема. 
Прикладом таких завдань можуть бути ситуативно-комунікативні завдання, розв’язання яких при вивченні філологічних 
дисциплін дає можливість сформувати необхідний досвід комунікативної взаємодії студентів гуманітарних спеціальностей. 

Висновок. З’ясовано, що комунікативну компетентність студентів гуманітарних спеціальностей можна окреслити як 
сукупність комунікативних знань, умінь, навичок, особистісних якостей майбутнього фахівця, які відображають готовність 
і здатність студента до здійснення успішної комунікативної взаємодії у гуманітарній сфері, що ґрунтується на цілеспрямо-
ваному й емоційно сприятливому спілкуванні, яке забезпечує ефективне вирішення завдань гуманітарного профілю.

Таким чином, нами з’ясовано, які саме наукові підходи і спеціальні теорії мають складати методологічне підґрунтя 
проблеми формування комунікативної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вивчення філо-
логічних дисциплін. Такими провідними підходами у нашому дослідженні стали гуманістичний підхід (використаний з 
метою висвітлення специфіки професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей), особистісно-діяльнісний 
підхід (ґрунтується на тому, що формування комунікативної компетентності є різновидом навчальної діяльності студентів 
гуманітарних спеціальностей і залежить від індивідуальних особистісних характеристик студентів) та компетентнісний під-
хід (спрямований на визначення місця і ролі комунікативної компетентності у структурі загальної професійної й життєвої 
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей).
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РОЗДІЛ 8 
 

ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА 
В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

УДК 811.111:378.14
Березова Людмила Василівна, 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей,  
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ НАУКОВОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Розглянуто принципи формування діалогічних навичок на наукову тематику у вищому навчальному закладі. Встановлено, 
що діалогічне мовлення – це процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування. Розглянуто, що при навчально-
му моделюванні наукового спілкування варто враховувати фактор „опосередкованість-офіційність” і розвивати як діалогічні 
уміння, характерні для неофіційної бесіди, так і дискусійні навички, необхідні для активної участі в конференціях. З’ясовано, що 
діалогічне мовлення – це спонтанне непідготовлене мовлення, пов’язане з обміном інформації і суб’єктивним ставленням до неї. 
Використання поданої системи вправ сприяє розвитку діалогічних навичок у студентів й є ефективним засобом навчання діало-
гічному мовленню на наукову тематику у вищих навчальних закладах та сприяє формуванню в студентів іншомовної професійної 
компетентності.

Ключові слова: проблемне навчання, комунікативні компетенції студентів, діалогічне мовлення, наукове спілкування.
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METHODOLOGICAL BASES OF SCIENTIFIC DIALOGICAL LANGUAGE TEACHING

The dialogical speech plays an important role in the course of teaching English in higher educational institutions. On the basis of the 
analysis and synthesis of scientific approaches features of the dialogical speech on scientific subject were analysed. It is established that the 
dialogical speech is a process of speech interaction of two or more participants of communication. The sequence of development of dialog-
ical abilities is implemented in hierarchical creation of exercises system which is divided into subsystems (training and speech exercises), 
stages (prepared and unprepared of the speech), on types and types of exercises. Besides, formation of speech abilities is carried out by 
means of the consecutive stage-by-stage movement from simple units (phrase) to more difficult (text). It is considered that at educational 
modelling of scientific communication it is necessary to use a factor “mediation-officiality” and develop as the dialogical abilities’ charac-
teristic of informal conversation, and debatable skills which are necessary for active participation in conferences. The factor “mediation-of-
ficiality” is of great importance as it significantly affects linguistic features of language for the scientific sphere of communication: mediated 
scientific sphere is sustained in colloquially literary style with partial penetration of scientific style, and in an official situation of conferences 
the scientific style with use of some lines colloquially literary style functions. It is found out that the dialogical speech is spontaneous un-
prepared speeches, connected with exchange of information and subjective attitude towards it. Using of the presented system of exercises 
contributes to the development of dialogical skills in students and it is an effective remedy of dialogical speech teaching on scientific subject 
in higher educational institutions and promotes formation at students of foreign-language professional competence.

Key words: problem learning, communicative competences of students, dialogical speech, scientific communication.

Актуальність. В епоху науково-технічної революції, яка сприяє розширенню міжнародних контактів з метою обміну 
науковими досягненнями, особливого значення набуває практичне володіння іноземною мовою як засобом спілкування. 
Відбувається реформування вищої школи, що сприяє підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Розвиток і функціо-
нування освіти обумовлюється всіма факторами й умовами існування сучасного суспільства. Інтеграція освіти, культури й 
професійної діяльності веде для перегляду змісту, форм і методів навчання у вищих навчальних закладах.

У процесі модернізації освітньої діяльності в контексті сучасних вимог великого значення набуває підготовка квалі-
фікованих кадрів у різних галузях суспільного життя, які володіють навичками та вміннями професійного іншомовного 
спілкування.

Сучасна підготовка фахівців повинна бути зорієнтована на оволодіння ними іноземної мови, що передбачає ситуативне 
та адекватне користування мовленням як засобом усної та писемної комунікації в усіх сферах професійного спілкування. 
Володіння іноземною мовою для спеціалістів стає їхньою вагомою особистісною характеристикою, що передбачає здат-
ність вступати до комунікації.
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Викладачеві потрібно і важливо знати новітні методи та технології викладання, спеціальні техніки, а також вміти під-
бирати правильні методи відповідно до рівня знань студентів. Метою навчання іноземної мови в вищій школі на сучасному 
етапі є оволодіння студентами комунікативними компетенціями, що дозволять реалізувати їхні знання, уміння, навички для 
розв’язання конкретних комунікативних завдань в реальних життєвих ситуаціях. Іноземна мова виступає як засіб комуніка-
ції, спілкування з представниками інших націй, отже в освіті продовжує розвиватися і надалі культурологічний або інтер-
культурний підхід у навчанні в рамках концепції “діалогу культур”, з метою формування полімовної грамотності студентів 
[3, с. 297].

Є. Пасов зазначає, що розвиток комунікативної компетенції студентів вищого навчального закладу передбачає форму-
вання всіх її компонентів у процесі вивчення іноземної мови та розглядається як глобальна мета навчання на сучасному 
етапі. Об’єктивні соціально-економічні передумови зумовили значне підвищення внутрішньої мотивації студентів [10, с. 5].

Викладач у своїй практиці звертає особливу увагу на підготовку студентів до використання мови в реальних життєвих 
ситуаціях за допомогою створення на заняттях якнайбільшої кількості ситуацій спілкування і заохочення студентів до участі 
в них.

Навчання іноземній мові в сучасних умовах потребує серйозної уваги до культури спілкування як до одного з найважли-
віших компонентів загальномовленнєвої культури студента. На заняттях викладач повинен створювати умови для ефектив-
ного спілкування студентів між собою. 

Основний зміст дослідження. Навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі має свою специфіку. По-перше, 
при навчанні мовленнєвій діяльності найбільша увага приділяється читанню. По-друге, мовна практика в умовах вищого 
навчального закладу скорочується до мінімуму через ліміт часу. 

Але одним з найважливіших принципів для створення системи викладання іноземної мови у вищому навчальному за-
кладі є принцип комунікативності в навчальній діяльності, який передбачає побудову процесу навчання іноземній мові як 
моделі процесу реальної комунікації. Основна мета цього принципу – формування іншомовної комунікативної компетенції. 

Як зазначають А. Наконечна та І. Ординська, що у сфері мовлення провідною функцією є комунікативна. У мовленнєвій 
діяльності вона реалізується в одному з трьох можливих варіантів: 

1) індивідуально-регулятивна функція (функція впливу); 
2) колективно-регулятивна функція (радіо, газета, ораторське мовлення) – реалізується в умовах “масової комунікації”, 

немає зворотного зв’язку; 
3) саморегулятивна функція (під час планування власної поведінки) [9, c. 177].
Навчати студентів говорінню з якоїсь теми можна тільки шляхом створення комунікативних ситуацій, які б спонукали 

студентів до діалогічних висловлювань із заданим предметним змістом. До завдань навчання діалогічному мовленню вхо-
дить оволодіння вмінням відповідно до ситуації відповідати на репліку співрозмовника і спонукати його своїми репліками 
до початку або продовження розмови. Тому виникає потреба у пошуку нових засобів підтримки навчального процесу для ви-
рішення проблеми формування англомовної комунікативної компетенції у студентів вищого навчального закладу [5, с. 51].

Процес мовлення полягає у висловленні думки засобами мови. Ф. де Соссюр наголошував, що мовлення це комбінація, 
за допомогою яких суб’єкт, що говорить, користується мовним кодексом з метою вираження своєї особистої думки [4, c. 34]. 

При навчанні усної мови за спеціальністю основна увага приділяється, як правило, розвитку монологічних умінь, 
оскільки монолог розглядається як основна форма науково-технічного мовлення. Таку точку зору не можна визнати пра-
вильною, оскільки в процесі опосередкованого спілкування наукових працівників найбільш характерною є діалогічна фор-
ма мовлення. 

Формування діалогічних навичок є складнішою методичною задачею, оскільки діалог – це завжди спонтанне непідго-
товлене мовлення, пов’язане з обміном інформації і суб’єктивним ставленням до неї.

В основі навчання діалогічного мовлення С. Ніколаєва виокремлює наступні принципи:
1) комунікативна спрямованість навчання; 
2) психологічна готовність до сприйняття і реагування на стимул; ситуативна обумовленість діалогічного мовлення;
3) врахування індивідуальних особливостей учнів; 
4) орієнтація на кандидатів у партнери (інтернаціональне та внутрішньонаціональне спілкування) [6, с. 66].
У словнику діалогічне мовлення визначається як особливий вид мовленнєвої діяльності, що характеризується ситуа-

тивністю, наявністю двох або більше комунікантів, швидкістю і безпосередністю процесу відображення явищ та ситуацій 
об’єктивного світу, активністю мовців щодо вираження свого індивідуального ставлення до фактів, великою кількістю емо-
ційних реакцій, персональною направленістю [13].

Для наукової сфери спілкування фактор „опосередкованість-офіційність” має велике значення, оскільки він суттєво 
впливає на лінгвістичні особливості мови: опосередкована наукова сфера витримана в розмовно-літературному стилі з част-
ковим проникненням наукового стилю, а в офіційній обстановці конференцій функціонує науковий стиль з використанням 
деяких рис розмовно-літературного стилю [2, с. 4]. 

Тому при навчальному моделюванні наукового спілкування варто враховувати фактор „опосередкованість-офіційність” 
і розвивати як діалогічні уміння, характерні для неофіційної бесіди, так і дискусійні навички, необхідні для активної участі 
в конференціях.

Для опосередкованого діалогічного мовлення характерні ті ж взаємодії реплік, що і для діалогу загального типу: 
1) питання-відповідь; 
2) питання-контрпитання; 
3) повідомлення; 
4) твердження-репліка-підхоплення; 
5) питання-репліка-повторення; 
6) спонукання-твердження; 
7) спонукання-питання.
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При навчанні науковому спілкуванню, варто виходити із розуміння діалогу як спільної мовленнєвої діяльності, спря-
мованої на вирішення спільного завдання чи проблеми. Принципи проблемного навчання, які широко використовуються в 
методиці викладання іноземних мов, реалізуються в залученні іноземної мови до вирішення інтелектуальних завдань.

При проблемному навчанні іноземній мові можливі два підходи: перший – створення проблемних ситуацій для вирі-
шення суто мовних завдань; другий шлях полягає у використанні іншомовного спілкування для вирішення завдань і про-
блем, пов’язаних з професійною діяльністю студентів. Вирішення проблемних завдань у сфері наукової діяльності є більш 
ефективним і перспективним.

Послідовність вироблення діалогічних умінь реалізується в ієрархічній побудові системи вправ, яка поділяється на під-
системи (тренувальні і мовленнєві вправи), етапи (підготовлене і непідготовлене мовлення), на типи і види вправ. Крім того, 
формування мовленнєвих умінь здійснюється за допомогою послідовного поетапного руху від простих одиниць (фраза) до 
складніших (текст) [2, с. 15].

На основі взаємозв’язку між характером діалогічного матеріалу, розташованого в порядку зростання труднощів, і по-
слідовністю діалогічних умінь, що формуються, виділяють такі тренувальні вправи: 

1. Імітаційно-тренувальні вправи, які поділяються на: 
а) вправи на ідентифікацію і диференціацію діалогічного матеріалу, спрямовані на розвиток фонематичного слуху; 
б) вправи, спрямовані на закріплення кліше, розмовних формул і діалогічних одиниць.
2. Вправи на підставлення, спрямовані на генералізацію діалогічних структур, а також на активізацію лексико-грама-

тичних засобів.
3. Завдання трансформаційного характеру включають: 
а) вправи, спрямовані на керування діалогічного мовлення на основі інструкції; б) вправи на розширення діалогу; 

в) вправи на скорочення діалогу;г) вправи на завершення діалогу.
4. Вправи на конструювання реплік, діалогічних одиниць, блоків і діалогів.
5. Вправи на комбінування і групування.
Мовленнєві вправи, спрямовані на моделювання науково-мовленнєвого спілкування: 
1. Вправи на основі змістової видозміни діалогу, а також перенесення діалогу з однієї ситуації в іншу.
2. Вправи, що моделюють діалогічне спілкування на основі текстуально-представлених ситуацій. Ситуації диференційо-

вані за критерієм „неофіційність – офіційність”: 
а) ситуації опосередкованого спілкування; б) ситуації сфери виробничої діяльності; в) ситуації офіційного стилю на 

конференціях.
3. Вправи, що моделюють діалогічне спілкування на основі візуальних джерел інформації (малюнки, схеми, і т.п.).
4. Вправи, що моделюють діалогічне спілкування на основі монологічних текстів.
5. Вправи на дискусійне обговорювання на основі наукових даних за спеціальністю.
6. Вправи на вирішення навчальних і професійних задач на основі проблемних ситуацій.
Проблемне навчання є необхідним компонентом у викладанні іноземної мови, оскільки проблемність є характерною 

рисою наукової діяльності. Для проблемного навчання діалогічній мові характерні такі особливості:
1. Зв’язок проблемного навчання з науково-професійною діяльністю студентів.
2. Залучення іншомовної мовленнєвої діяльності до вирішення проблемних завдань.
3. Колективне вирішення проблем у процесі мовленнєвого спілкування.
Труднощі в оволодінні діалогом пов’язані з його непередбачуваністю. Діалог неможливо спланувати заздалегідь, адже 

мовленнєва поведінка кожного з учасників спілкування значною мірою визначається мовленнєвою поведінкою іншого/ін-
ших партнерів. Кожному з них необхідно стежити за перебігом думки співрозмовника, часом несподіваним, а така несподі-
ваність може змінити предмет спілкування [9, с. 184].

Дуже важливим є індивідуальний підхід у процесі навчання. Слід добре вивчити групи, їх інтереси, характери, досвід, 
відносини у колективі і вміло використовувати їх на занятті. Необхідно завжди пам’ятати, що кожна людина ‒ це творча 
особистість [9, с. 184].

Висновки та перспективи. 
Діалогічне мовлення відіграє важливу роль в процесі навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. На під-

ставі аналізу та узагальнення наукових підходів було проаналізовано особливості діалогічного мовлення на наукову темати-
ку. Встановлено, що діалогічне мовлення – це процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування. Розгля-
нуто, що при навчальному моделюванні наукового спілкування варто враховувати фактор „опосередкованість-офіційність” і 
розвивати як діалогічні уміння, характерні для неофіційної бесіди, так і дискусійні навички, необхідні для активної участі в 
конференціях. З’ясовано, що діалогічне мовлення – це спонтанне непідготовлене мовлення, пов’язане з обміном інформації 
і суб’єктивним ставленням до неї. 

Використання поданої системи вправ сприяє розвитку діалогічних навичок у студентів й є ефективним засобом навчан-
ня діалогічному мовленню на наукову тематику у вищих навчальних закладах та сприяє формуванню в студентів іншомов-
ної професійної компетентності.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНІВ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ

Стаття присвячена методологічним основам дослідження англійських термінів військової справи. Автор зосередився на 
тому, що комплексне дослідження термінологічної лексики, вивчення закономірностей її творення, структури термінів, дослі-
дження системних відношень між одиницями цієї лексики перебуває у колі актуальних проблем мовознавства. Розвиток термі-
нологічної лексики відображає культурний ріст народу та його культурне становище на тлі світового суспільства. У статті 
висвітлено основні методи лінгвістичного аналізу термінів та терміносистем; визначено основний підхід до вивчення військових 
термінів; проаналізовано закономірності утворення англійських термінів військової справи.

Ключові слова: метод, термін, термінологія, терміносистема, військовий термін.
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METHODOLOGICAL BASES OF THE LSP OF MILITARY RESEACH

This article is devoted to the methodological bases of the LSP of military research (in English). The author has focused on the compre-
hensive studying of any LSP, researching the principles of their creation and structure, investigation of the systematic relationships of the 
terminological units which are of interest at this time. In the last few years there has been a growing interest in different LSPs: O. I. Duda 
(banking), M.A. Symonenko (medicine), A.P. Chudinov (economics), H.P. Datsyshyn (politics), O.A. Lytvynko (machine-building), and 
others. The development of the terminological vocabulary shows people’s cultural growth and cultural perspectives in the context of world 
society. The publication focuses on the main methods of the researching of terms and systems of terms; the principal approach to studying 
terms in the English LSP of military has been  determinated; the consistent patterns of the English LSP of military wordformation are 
analyzed. From the research that has been carried out, it is possible to conclude that the methodological bases of the studying terms gives 
the opportunity of the complex researching of terms in the English LSP of military, analyzing the principles of nomination and description 
of the structure of terms. In our future research we intend to concentrate on the terminological metaphors in the English LSP of military.

Key words: method, term, terminology, system of terms, military term.

Англійська термінологія військової справи сьогодні перебуває в активному періоді розвитку, характеризується однією 
з найбільш динамічних терміносистем, що постійно розвивається, збагачуючись новими термінами. Актуальність цієї ро-
боти визначається потребою комплексного дослідження термінологічної лексики, вивчення закономірностей її творення, 
структури термінів, дослідження системних відношень між одиницями цієї лексики. Розвиток термінологічної лексики 
відображає культурний ріст народу та його культурне становище на тлі світового суспільства. 

Дослідженню термінів у різних галузевих терміносистемах присвячені праці Х. П. Дацишин, О. М. Чадюк (політика), 
О. І. Дуди (кредитно-банківська справа), О. А. Литвинко (машинобудування), М. А. Симоненко, Н. З. Цісар (медицина),  
А. П. Чудінов (економіка) та інші.

Метою цієї статті є розглянути методологічні основи дослідження англійських термінів військової справи та визначити 
підхід до їх вивчення. Відповідно до зазначеної мети, завданням дослідження є висвітлення основних методів лінгвістич-
ного аналізу термінів та терміносистем; визначення основного підходу до вивчення військових термінів; аналіз закономір-
ностей утворення англійських термінів військової справи.

При визначенні методології дослідження термінів та термінологічних сполучень науковці стикаються із дихотомією 
«функціональний – нормативний підхід». Дослідження терміна в межах нормативного (прескриптивного) підходу здійсню-
ється в тому випадку, якщо науковець вважає термін особливою одиницею, що має спеціальне значення. Функціональний 
(дескриптивний) підхід ґрунтується на положенні про те, що термінологічною одиницею може бути будь-яке слово чи 
словосполучення, залучене із загальнолітературної мови, що відбиває термінологічне поняття певної логіко-предметної 
спеціальної галузі знань та діяльності. Таким чином, сучасне термінознавство може бути як нормоцентричним, так і лінгво-
центричним. Для представників обох напрямків спільним є визнання нормативних вимог до терміна. Водночас, доведено, 
що дотримання окремих вимог, які висуваються до термінами не завжди можливе. Усунення ознак асиметрії здійснюється 
завдяки зусиллям термінознавців, які працюють над упорядкуванням, стандартизацією та уніфікацією термінів. У нашому 
дослідженні дотримуємося функціонального (дескриптивного) підходу до вивчення військових термінів. 

У процесі лінгвістичного аналізу сукупностей термінів вивчаються ті ж аспекти, що й при аналізі окремого терміна: 
план змісту і план вираження терміна. Проте послідовного аналізу термінологічних сукупностей набагато менше, ніж ме-
тодів вивчення окремих термінів. В. М. Лєйчик виділяє 6 методів лінгвістичного аналізу термінологій: 1) історично-опи-
совий (дозволяє прослідкувати процес становлення наукової чи технічної термінології); 2) компонентний аналіз; 3) метод 
семантичних множників; 4) дефініційний аналіз; 5) дистрибутивний аналіз, що базується на вивченні спільної частотності 
вживання термінів в текстах, в тому числі в дефініціях; 6) метод побудови формальних парадигм одиниць [4, 3].

Компонентний аналіз є найефективнішим для дослідження змістового аспекту значеннєвих одиниць мови. Це система 
прийомів лінгвістичного вивчення значень слів, суть якої полягає в розщепленні значення слова на складові компоненти, 
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які називають семами, семантичними множниками чи маркерами. За цими ознаками (компонентами) лексичні одиниці різ-
няться між собою чи об’єднуються. Для компонентного аналізу важливим є встановлення не тільки сем, а й їх структурної 
організації, тобто місця і ваги кожної семи в компонентній (семній) структурі значення. Використовуючи метод семантич-
них множників, науковці розрізняють два семантичні компоненти – значення і смисл. Значенням терміна є семантичний 
предмет, який він називає, а смислом – спосіб, яким передається даний семантичний предмет. Опис лексичної семантики 
за допомогою дефініційного аналізу передбачає використання словникових тлумачень. Дослідження лексичного значен-
ня за словниковими дефініціями та лексикографічного його презентації дозволяє установити характер і типи значеннєвої 
структури слів, належних до різних семасіологічних підкласів і семантичних розрядів, іншими словами, здійснити розгляд 
лексичного значення слова, у даному випадку терміна, в плані його епідигматики – семантичної похідності значення, що 
забезпечує історичну та синхронну тотожність слова.

Теоретичні методи власне термінознавства в основному є аналітичними, в меншій мірі – методами синтезу (конструю-
вання). Методи прикладного термінознавства в значній мірі є прескриптивними і дозволяють отримувати практичні про-
дукти. До числа цих методів належать: 1) методи уніфікації термінів – дещо пов’язані з лінгвістичними методами, адже 
вони розглядають терміни як технічні об’єкти. Тим не менше, ці методи не можна вважати лише прикладними, хоча їх за-
стосування й приводить до появи сконструйованих терміносистем, що складаються з уніфікованих термінів, у яких штучно 
усунені синонімія, багатозначність, омонімія; 2) методи нормалізації і гармонізації термінів і терміносистем будучи логіч-
ним продовженням методів уніфікації і використовуючи в цьому плані досягнення теорії стандартизації, враховують також 
і досягнення лінгвістики, а саме в сфері кодифікації мовних норм; 3) методи термінографії, дозволяючи створювати термі-
нологічні словники, вони відрізняються від методів загальної лексикографії (хоча й виростають на їх базі) тим, що частина 
їх продуктів являє собою нормативні словники, які не застосовуються в галузі лексичних одиниць – не термінів; 4) методи 
термінологічного обслуговування, в тому числі методи автоматизованого інформаційно-термінологічного обслуговування, 
близькі до методів інформаційного обслуговування, різниця лише в об’єкті [4].

Розмаїття методів дослідження термінів та терміносистем уможливлює багатоаспектний аналіз термінів військової 
справи згідно поставлений перед нами завдань.

Структурна характеристика протиставляє терміни-слова і словосполучення. Однослівні терміни можуть бути представ-
лені наступними різновидами: 1) кореневими (йдеться про класифікацію термінів з точки зору вмотивованості / невмоти-
вованості. Кореневі лексеми відносять до слів невмотивованих); 2) афіксальними (умотивованими, похідними). Серед них 
можна виокремити: а) префіксальні; б) суфіксальні; в) префіксально-суфіксальні; 3) абревіатурами та складноскороченими 
словами; 4) складними словами; 5) термінами-символами. Терміни-словосполучення класифікують за кількістю складових 
компонентів – двох-, трьох- і більше компонентні терміни. Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин пропонують класифікувати термі-
носполучення за граматичною приналежністю головного слова, виокремлюючи субстантивні, ад’єктивні та дієслівні форми 
[1]. Така точка зору не отримала загального визнання у термінознавстві, оскільки більшість лінгвістів схильні розглядати 
у якості терміна лише іменники. Дотримуємося думки про те, що до термінів можна відносити не лише іменники, але й усі 
повнозначні частини мови [1], оскільки і вони, поряд з іменниками, мають самостійне термінологічне значення. Крім того, 
виокремлення термінів від загальновживаних слів у термінознавстві завжди ґрунтується, головним чином, на таких ознаках 
терміна як номінація спеціального поняття і дефінітивність, а дієслова, прикметники і прислівники мають ці властивості.

У термінознавстві функціонує поняття певної ієрархії у використанні частин мови як термінів і найперше місце від-
водять іменнику [2]. Таким чином, ми вважатимемо будь-яке слово або словосполучення членом термінології (у нашому 
випадку військової справи), якщо воно трапляється в термінології для вираження спеціального поняття і міститься у термі-
нологічних словниках.

Морфемний аналіз термінів є особливим різновидом дослідження у галузі термінознавства, який направлений на вста-
новлення типових морфемних моделей, структури термінів та закономірностей їхнього формування. Мета цього аналізу 
полягає у дослідженні структурного та функціонального статусу термінів та становлення їхніх наступних характеристик: 1) 
морфологічної будови термінів; 2) морфемної будови термінів; 3) структурно-семантичного типу.

Маємо на меті зосередити свою увагу на диференціації та кількісному співвідношенні термінів-іменників та термінів-
дієслів на монолексемному рівні. Іменник визнається термінознавцями основною частиною мови вираження термінологіч-
ного значення. Він є основним засобом вираження наукового поняття завдяки своїм категоріальним ознакам, а саме катего-
ріальному значенню субстантивності, що створює умови для його участі у процесах номінації, номіналізації і, відповідно, 
надає можливості створювати таксономічні класифікації. Семантика іменника у сучасній лінгвістиці розглядається як пев-
ний “пакет” інформації, що у подальшому розгортається у цілу систему інших категорій. Терміни-дієслова функціонують у 
термінології військової справи для позначення спеціальних понять – дій і процесів, які відбуваються у досліджуваній сфері 
спеціальної діяльності.

Лексикографічне дослідження термінів-іменників і термінів-дієслів військової справи передбачає їх морфемну класи-
фікацію на: непохідні, похідні, складні. Морфологічні моделі похідних термінів-іменників в англійській мові репрезенту-
ються афіксальними одиницями, а саме утворенням похідних шляхом приєднання препозитивного (префікс) або постпо-
зитивного (суфікс) форманта до твірної основи. Афіксальне дієслівне термінотворення у термінології військової справи 
відбувається за такими ж моделями.

Практична неможливість передати всі поняття термінології військової справи за допомогою термінів з однією основою 
веде до утворення термінів-складних слів або композитів. Оскільки головною семантичною характеристикою складних слів 
є позначення об’єкта за складністю ознаки або сукупності ознак, шляхом використання більш ніж одного термоелемента, 
такі слова є оптимальним засобом вираження поглибленого знання. Основоскладанню сприяє внутрішня структура склад-
них слів, які вже існують у загальнонаціональній мові та за аналогією з якими можуть бути утворені нові складні слова. У 
структурі складного слова зливається ім’я об’єкта найменування і того явища або предмета, з яким його співставляє людина 
на когнітивному рівні по типу об’єктивно існуючих узагальнених відношень між об’єктами дійсності: частини і цілого, по-
дібності, тотожності тощо. Складні слова розрізняються у відповідності до типів словотвору. Однією з основних причин 
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використання основоскладання є поява складних понять для позначення яких необхідні терміни, що складаються з опо-
рного слова. Головне з них виражає поняття окремої галузі знань, а залежне позначає певну ознаку даного поняття. Широке 
використання іменника як препозитивного означення у словосполученнях вимагає розмежування складного слова та слово-
сполучення. Складні слова на відміну від словосполучень характеризуються фіксованим і незмінним порядком елементів 
зовнішньої форми та семантичною компресією внутрішньої форми: значення такої складної одиниці ніколи не дорівнює 
простій сумі значень її компонентів. Були виділені та проаналізовані такі структурно-семантичним типи складних термінів: 
N + N – file-leader; N + V – dogfight; N + A – battle-worthy; V + Adv – right-about; A + N – quickstep; Pron. + N – self-firer. 
Переважання тієї чи іншої структурно-семантичної моделі термінів військової справи свідчить про більший словотвірний 
потенціал певної частини мови у формуванні спеціальної лексики.

Під час конверсії парадигми, що є характерними для різних частин мови, оформлюють основи повністю однакові за 
морфологічним складом. Конверсію в англійських термінах військової справи визначаємо за певним типом відносин, які 
складаються між основами, що мотивують і які підлягають мотивуванню. Зокерма, у семантичної моделі N → V це “ви-
конання з предметом певної дії”: arm (n) зброя > arm (v) озброювати (військ. термін); у семантичних моделях V → N та Adj 
→ N свідомість поєднує поняття, яке позначене дієсловом чи прикметником, із процесуальною, континуальною сутністю, 
що немає ні початку, ні кінця. У цьому випадку вступає у дію механізм референції: handle (v) тримати у руках > handle (n) 
держак (важіль) (військ. термін); ditch (v) окопувати ровом, канавою > ditch (n) окіп (військ. термін). У семантичній моделі 
Adj → N rank (adj) надмірний: певна якість профілюється як змінена у часі, а у rank (n) військове звання (військ. термін) – 
якість як окремий прояв.

Багатокомпонентні терміни виникають за необхідністю позначення нового поняття, логічно опираючись на старі. Про-
цес деривації є породження первинної одиниці вторинною одиницею, який впорядковує терміносистему. Синтаксичний 
спосіб передбачає перетворення вільного слова в одиниці, яка у лексикології називається “еквівалентом слову”. У загаль-
нонаціональній мові ці одиниці складають незначну частину на відміну від терміносистеми, де їх кількість може переви-
щувати 50 % від усього складу (так у термінології військової справи такі одиниці складають 53,35% від усіх досліджуваних 
термінів). Багатокомпонентні терміни створюються на основі слів, що уможливлює припущення того, що формальна струк-
тура багатокомпонентного номінативного комплексу відрізняється від структури похідного слова більшою структурною 
або змістовою складністю.

Аналіз морфологічної структури багатокомпонентних термінів військової справи здійснюємо за структурними типами: 
бінарна модель N + N: belt road рокада, assault line рубіж атаки; N + of + N: Corps of Engineers інженерні війська, officer of the 
day черговий по частині; N + in+ N: man in charge старший (начальник), second in command заступник командира; Adj + N: 
single file стрій змійкою (колона по одному), defensive fire загороджувальний вогонь; V + N: force a crossing форсувати річку, 
lead the advance рухатися на чолі військ, які виступають; Adj + N + N: individual field dressing індивідуальний пакет, heavy 
tank battalion батальйон важких танків; N + N + N: battle dress uniform бойова форма одягу, smoke generator carrier само-
хідний димогенератор; Adj +Adj + N: universal military service загальний військовий обов’язок, forward defensive area район 
оборони першого ешелону; N + Adj + N: army serial number особистий номер військовослужбовця; N + of + Adj + N: belt of 
anti-tank obstacles смуга протитанкових перешкод; N + Ved + N: trip operated mine міна натяжної дії; N + Ving + N: division 
commanding general командир дивізії; N + N + N + N: cold-weather battle dress uniform зимня (утеплена) бойова форма одягу; 
Adj (Ved)+ N + N + N: mechanized infantry rifle company мотопіхотна рота.

Отже, вивчення методологічних основ дослідження термінів уможливлює комплексне дослідження англійських термі-
нів військової справи, вивчення закономірностей їхнього утворення та структури. Перспективи подальшого дослідження 
вбачаємо в дослідженні метафори як основного різновиду вторинної номінації в аспекті лінгвокогнітивного підходу та ви-
значення найбільш продуктивної для номінації англомовних термінів військової справи, концептуальної сфери.
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THE PROCESS OF DEVELOPING LANGUAGE EXAM AND ITS INFLUENCE OVER  
THE STATE CERTIFICATION EXAMINATIONS IN POLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Poland is a country with great outlooks in Europe and is prospering economically, what enhance foreigners to settle down there. The 
interest in learning Polish is also growing, more and more frequently foreigners want to certify their language level. The article deals with 
the procedure of language test preparation in detail to show the importance of the state certification in Poland. There is a wide range of dif-
ferent options, but also lack of Language for Specific Purposes test, what should be done in the nearest future. In the article two publications 
of ALTE association were analyzed and compared in order to show the complexity of preparation and the role of new bodies that should be 
taken into account before. In the end of the article, after analyzing all the general process of test preparation in the great part of the text, the 
special role of content and subject expert were shown. LSP test is a challenge to be met in the future. This proposition will meet the needs of 
foreigners, who come to Poland and want to work in the specific field. 

Key words: certification, developing tests, ALTE, language for Specific Purposes.
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ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ МОВНОГО ІСПИТУ І ЙОГО ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНИЙ 
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

У статті детально обговорено процедуру приготування мовного тесту. Польща є державою, котра динамічно розвивається, 
а економіка знаходиться у стадії розквіту, що сприяє приїзду іноземців. Зацікавлення вивченням польської мови також збіль-
шується, велика кількість іноземців бажають підтвердити свій рівень польської за допомогою державного екзамену. Можна 
знайти багато мовних тестів, однак досі бракує тестів професійного спрямування. У статті послідовно викладено створення 
мовного тесту, а в кінці показано додаткові ролі, котрі потрібно створити для сертифікації мови професійного спрямування, що 
надалі є викликом для полоністичної глоттодидактики. 

Ключові слова: сертифікація, створення тестів, тести професійного спрямування, ALTE (Європейська асоціація екзамена-
ційних рад з іноземних мов).

Polish is becoming a language of increasing importance in European background. It is, among others, a consequence of booming 
economy and international relations. In European Commission’s annual report at the very beginning we may read: “Labour market 
situation is the best in recent history; yet, getting more people to work would ease labour shortages” [5:5]. The cited fragment de-
scribes the situation in 2018, but in previous documents the economic position of Poland is good in comparison to other European 
countries. Bad economic situation, growing unemployment among young people and financial crisis is the current situation in some 
European Union’s countries. It is the main factor that enhance foreigners to settle down in Poland, especially because there are many 
international companies, which invest their founds in Poland in particular. There are other reasons for choosing Poland as a desti-
nation country, for example discovering the country of origin of their ancestors, planning to study in Poland or binational marriages 
with Polish citizens [4]. 

The consequence of all factors mentioned in the previous paragraph is the growing interest in learning Polish language. Universities 
and private schools offer wide range of different courses, which are becoming more and more popular. It is worth mentioning that em-
ployers who hire foreign workers quite often provide them with lessons during or after work hours [3]. The current interest in learning 
Polish is also reflected in the number of candidates who accede the exam to obtain a certificate of proficiency in Polish as a foreign lan-
guage. First certificate exams took place in 2004, this is also the year when Poland became a member country in European Union. If we 
have a look on statistics, the number of candidates is increasing year by year. The breakthrough year was 2012, because of the new law 
about the citizenship, where we can find the part about the obligation to have a certificate of proficiency in Polish as a foreign language at 
least in B1 level, in order to obtain the citizenship [7]. It has to be mentioned that in the moment of writing the cited article, the situation 
with levels was different than now. Before that just three of them were available: B1, B2, C2 (http://certyfikatpolski.pl/). Now we can 
find all levels from Common European Framework of References for Languages [6] published by Council of Europe. In Figure 1 levels 
of proficiency were pointed out in order to show how the division of language levels correspond with practice. 

Figure 1: Broad levels of proficiency [6:23].
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As written above, level B1 belongs to the second part of the grid and is named Independent user. Later in the document we can 
find specifications what are the requirements for each level in particular. According to the authors of the document, there are two 
most important features that distinguish Treshold level: “The first feature is the ability to maintain interaction and get across what 
you want to, in the range of context […]. The second feature is the ability to cope flexibly with problems in everyday life[…]” 
[6:34]. The level which is considered as the one to be the base of citizenship includes all the indicators for previous levels (A1, A2) 
and those which were cited before. It means that someone who has proved B1 level with the state certificate is ready to function in 
everyday life in Poland. 

It was mentioned before that currently certificates in all levels described in CEFR are available. It includes also the special ver-
sion dedicated and adapted for children, which has the same structure, but vary with topics. These ones are built on the texts with 
topics which are closer and more approachable for children. As it was proved, Polish certification is developing fast and more and 
more tests are available. However, there is lack of one type of certificate which is available in more powerful languages. We are 
talking about the Language for Specific Purposes test. In English, which nowadays is considered as lingua franca, there are available 
different kinds of LSP exams, for example English for Medical Purposes or English for Business Purposes. Such kind of a test differ 
from the standard one, because is dedicated to narrow target group with different needs. 

Preparing LSP tests is different than standard ones, because the features of specific register of the language are more narrowed. 
The difference will be pointed out later, after describing all the steps of test preparation. 

Figure 2. The basic testing cycle [1:18].

The first step of general test formation is developing the test. There are some ‘substeps’ here, which are planning, design, try 
out and informing stakeholders. Planning, so gathering possible information and deal with some basic questions about the number 
of possible test takers, their profile, the purpose and the real impact, how it should be administrated, who is responsible for each next 
part of preparation etc. The second step is designing, where the most important issue is to describe the overall structure and content. 
More specifically, test developers should set such issues as text types, topics, skills to be tested in particular, the criteria to assess 
production and reception tasks, test duration, the number of tasks for each section etc. While developing, is crucial to remember 
about the most important features of tests, which are validity, reliability and feasibility. What is validity then? “A test or assessment 
procedure can be said to have validity to the degree that it can be demonstrated that what is actually assessed (the construct) is what, 
in the context concerned, should be assessed, and that the information gained is an accurate representation of the proficiency of the 
candidate(s) concerned” [6:177]. Validity is not easy to obtain, because it happens, that the exam will not only test what was meant to 
test, but also another skills, what is an issue for developing specific purpose exam. Test developers should have in mind that the exam 
which they are preparing should reflect specific abilities which were set before. The other feature of the test is reliability, which is de-
fined as “the extent to which the same rank order of candidates is replicated in two separate (real or stimulated) administrations of the 
same assessment” [6:55]. If the test will be conducted in two different groups and each of them will have similar results, that means 
that the test is reliable. The last feature is feasibility, which means the ability of the test taker to handle the rules, that is performance 
part. If the test construction will fulfill all mentioned features, it can be considered as good one from technical point of view [6].

 The step of developing the test is called try out, which is supposed to verify in practice the constructed test. It can be done in 
different ways, for example piloting, consulting colleagues or consulting other stakeholders. If the first option is taken into consider-
ation, then the tested group should be similar to the final, target group. It should be done under similar test condition, such as limited 
time or the same procedures. This is recommended especially if it comes to oral exam, because it may help to make mark schemes 
and outline the most desired answers. The whole section ends with informing stakeholders, what means to announce test specifica-
tions and provide them with sample materials to let them check the structure of the future exam. It is an important step, because it 
concerns the external part, and let stakeholders familiarize with the structure and expected answers. 

When the tests are developed, is time to assembling them. This stage contains producing materials, quality control and consult-
ing tests. “The aim of the assembling tests stage is to provide live tests materials, made according to the test specifications and ready 
on time” (1: 26]. This second step of preparation is also divided into some ‘substeps’ as producing materials, quality control and con-
sulting tests. Producing materials is relatively time-consuming process, because it should be established exactly what kind of ma-
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terials are required. This arrangements should be passed to item writers, who are supposed to meet the previously set deadline. Item 
writers have to collaborate with each other efficiently in order to avoid misunderstanding with the structure of the test. In this step 
the following things should be established: number of texts and tasks, mark scheme, test layout, copyrights of pictures used in tasks, 
numeration of pages etc. It is also about setting contracts and agreements for item writers and other people involved in this process. 

Quality control is a step when all written tasks are verified. There is a working group of expert judgment who give a feedback 
to item writers after testing in practice all the test tasks in detail. “The very fist check should be that the materials conform to the test 
specifications and any other requirements set out when commissioned” [1:28-29]. As it was written in the cited fragment, the test is 
not only checked once, but more, preferably by different people. It would help to avoid such problems as the possibility to answer the 
question without reading or listening to the materials, finding more than one possible answer (if it is not written in instructions), un-
clear or badly constructed sentences. All the findings are openly discussed among the group and it turns to be constructive criticism, 
not to duplicate the same mistakes the next time. Some tasks may have potential, but need to be changed by the author himself. After 
this long procedure, there is time to constructing tests. It was said before that in previous step all the tasks were in preparation and in 
the end were accepted or rejected. All of them should meet quality standards before. It should be said now that between every part 
balance is required. For example, it cannot be too much similar task, they should vary if it comes to the topic and task construction. 
The level of difficulty is not only in reference to CEFR levels (ex. A1, B1, C2), but also whether the whole test becomes progressive-
ly difficult. This step serves also to do statistical analysis, which will lead to next steps of test preparation. Tests are printed out and 
send to external institutions, which are allowed to carry out examination. 

When materials are delivered to proper institutions, starts new step, which is called administering the test. There is no more 
place for improving the test quality, which was supposed to be done before. Here all the organizational requirements should be pro-
vided. First of all, people who carry out exams should check if there are no negative factors, such as ambient noise, internal acoustics 
or other external factors. The important step is registering test takes in order to gather information about their profile. Apart from all 
the basic personal data, there is the time for test takers to report their disabilities, which may have influence to the final exam score. 
There are such disabilities as deafness or poor hearing, dyslexia, reduced mobility or deafness or poor hearing [1]. There are other 
optional pieces of information, as native language, age, educational background etc. Before starting the exam session it must be 
clearly explained how to behave, what in case someone must leave the room in meantime or what happens if someone will be caught 
out on cheating. When the exam finishes, tests and performance results must be send to the test providers. 

The last steps are called marking, grading and reporting of results, so all assessment part. 

Figure 3. The process of making, grading and reporting of results [1: 38].

Before starting this process some approach to marking should be set up by trained person. “Rater training aims at consistent 
and accurate marking. Standardization is the process of training rates to apply the intended standard” [1: 43]. This kind of language 
exams is called high-stake exam, what means that results will be officially recognized. This requires standardization and reference 
point in CEFR. Some kind of tasks does not have to be check by the person, but machine marking. It turns out to be useful when there 
is a big number of worksheets to be checked. The aim is to deliver the most objective and precise results to test takers as a feedback. 
It can be done by using simple answer or rather informative report. 

The process of preparing tests is time-consuming and involve many people. Before the final live exam many steps should be 
considered and tasks checked few times. The process of assessment is also quite complex and require trained cadre. As it was said 
at the beginning, there is an increasing interest in certificates of proficiency in Polish as a foreign language, because of the reasons 
mentioned before. That is why the process was described here, to show the complexity. ALTE published also the supplement for 
the cited Manual, which is about preparing test for specific purposes. It is written that all the standard steps should be maintained, 
however “consult at the same time, the specific LSP test information” [2: 3]. Language for Specific Purposes vary from the standard 
version, but the process of preparing exams is quite similar. The most difficult part in preparing LSP tests is to draw the line between 
language knowledge and specific knowledge of the subject. That is why new roles are required: subject expert and content expert. 
Subject expert is a person who work with this particular environment and will deliver domain requirements. Content expert is most 
frequently the teacher who knows specific language needs in the workplace. In this kind of test it is important to remember about 
setting standards in assessment part before. Requirements should be explicitly specified in order to produce the test, which will have 
such features as validity and reliability. This is the next challenge and next step to be done in Polish certification system.
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОГО СТУДЕНТА

У статті розглянуто специфіку формування невербальної культури спілкування іноземних студентів. Визначено, що невер-
бальна складова є необхідним компонентом іншомовного спілкування освітнього мігранта як іноземного громадянина і як пред-
ставника студентської молоді. У процесі опрацювання науково-методичних джерел встановлено, що культура невербального 
спілкування іноземних студентів є частиною загальної культури їх особистості як інтегративне, особистісне утворення. Авто-
рами з’ясовано, що культура немовного спілкування залежить від специфіки систем відбиття невербальної поведінки людини та 
сенсорних каналів сприйняття. Проаналізовано структуру, функції, особливості та механізми культури невербальної комунікації.
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FORMATION THE CULTURE OF FOREIGN STUDENT’S NON-VERBAL COMMUNICATION

The article deals the specifics formation non-verbal culture of the communication of foreign students. Non-verbal communication is a 
necessary and important and important component of foreign language learning. The educational migrant’s complex of social relations 
is diverse, as he is a member of formal, informal groups and associations as a foreign citizen and as a representative of student youth. 
Student’s foreign language education in a non-native country is differ by intensive cognitive motivation, high social and communicative 
activity, interest in the culture of the host country and learning. The culture of foreign student’s non-verbal communication is part of the 
personality general culture as an integrative and personality system. It is formed in an open society and allows the purposeful use of commu-
nication non-verbal means for the necessary effective interaction of subjects in various communication situations. The structure, functions, 
particularities and mechanisms of non-verbal communicational culture are investigated. Non-verbal communicational tools allow correctly 
interpret the communicative intentions of the interlocutor and adequately reproduce the non-verbal background of the expressed thoughts 
in a foreign language. Inclusion of non-verbal means of communication helps to eliminate typical mistakes and incomprehensions, take into 
account the specific features of the national character in the formation of foreign youth’s non-verbal culture. 

Key words: culture, non-verbal communication, non-verbal behavior, foreign student. 

Зміни в сучасному суспільстві, глобалізація, інформатизація, академічна мобільність впливають на процеси гуманізації 
й соціальної орієнтованості вищої освіти. Збільшується кількість іноземної молоді, яка бажає здобути освіту в Україні. 
Освітня міграція створює умови для взаємопроникнення й взаємодії культур. Комунікативна взаємодія представників різ-
них культур – це процес надзвичайно складний, стикаючись з яким, сучасна людина відчуває певні труднощі спілкування, 
які пов’язані не стільки з мовними проблемами, скільки з різницею культур, відмінностями в нормах поведінки, ставленням 
до світу та інших людей. Комплекс соціальних зв’язків освітнього мігранта є багатоманітним, оскільки інофон входить до 
формальних, неформальних груп та об’єднань як іноземний громадянин і як представник студентської молоді.

Студентство як особлива група має властиві їй ознаки. Спираючись на думку І. Зимньої щодо цієї соціальної категорії, 
можна узагальнити, що період отримання іншомовної освіти студента-іноземця різниться інтенсивною пізнавальною моти-
вацією, активним «споживанням культури», високою соціальною та комунікативною активністю, гармонійним поєднанням 
інтелектуальної й соціальної зрілості. Одночасно в студентському віці підвищується й рівень культури навчальної діяль-
ності, що сприяє розширенню інформованості, прагненню до творчого засвоєння наукових знань, формуванню практико-
орієнтованих умінь й навичок, зростанню самостійності, ініціативності, соціальної активності, розвитку особистості [2,  
с. 183–184].

Стикаючись зі складними соціальними відносинами, що потребують розмаїття комунікацій, інофону потрібно опанува-
ти систему прав, обов’язків та соціальних норм. Мова не являє собою єдиний засіб спілкування, можливе використовування 
й немовної знакової системи. Істотною перешкодою у встановленні взаєморозуміння студента-іноземця з представниками 
соціуму країни перебування є незнання невербальної комунікації, яка зумовлює більше проблем, ніж вербальна. Потрапля-
ючи в інокультурне середовище, представники іноземних держав відчувають дискомфорт, пов’язаний з нерозумінням саме 
цієї сторони спілкування – невербальної, внаслідок чого виявляється невміння студентів декодувати немовний код, що не 
сприяє адекватному розумінню співрозмовника. 
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Відповідність вжитих засобів невербальної комунікації цілям і змісту словесної передачі інформації – один з важливих 
елементів культури спілкування. Підвищення соціальної значущості загальної культури, культури спілкування особистості, 
саме невербальної, актуалізують збагачення цією компонентою змісту вищої професійної освіти іноземців. 

Взаємовідношення словесних і несловесних форм комунікації, функціональні особливості невербальних засобів, зна-
чення невербальної мови в іншомовній освіті, роль невербальних комунікативних засобів в осягненні інокультури знайшли 
висвітлення в багатьох працях науковців. Невербальне спілкування як соціокультурний феномен розглядається з філо-
софських, антропологічних, культурологічних, історичних, фізіологічних, соціологічних позицій в працях різних вчених. 
Специфіку сприйняття та інтерпретацію невербальної інформації в педагогічному спілкуванні аналізують М. Битянова,  
О. Леонтьєв, В. Мироненко, Л. Мітіна, О. Петрова, Г. Цукерман та ін. Особливий інтерес представляють роботи В. Лабун-
ської, в яких опрацьовуються актуальні питання психології експресивної поведінки. Дослідженням засобів невербального 
спілкування і невербальної комунікації займалися О. Боєва, Є. Верещагін, В. Костомаров, Ю. Крістева, А. Піз тощо. Осо-
бливий інтерес дослідження щодо національно-культурної специфіки невербальної комунікації (М. Григорьєв, С. Григо-
рьєва, Г. Крейдлін, О. Леонтович, В. Ощєпкова, Ю. Прохоров, І. Стернін та ін.); соціокультурних аспектів невербального 
спілкування (С. Алферьєва, О. Бродецький, О. Лозова, В. Сморчкова, Ю. Сумін, Л. Юркіна тощо.) Важливо зауважити 
також, що визнання самої невербальної знакової системи обумовлює необхідність визнання її місця не тільки в комуніка-
тивному акті, а й в переліку засобів, що забезпечують цей акт. Необхідність урахування невербальних засобів комунікації 
опрацьовується науковцями з теорії та методики навчання іноземної мови (І. Бім, В. Вагнер, В. Костомаров, В. Молчанов-
ський, Є. Пассов, А. Щукін, С. Хавроніна).

Дослідження філософів, істориків, соціологів, культурологів, лінгвістів підтвердили той факт, що невербальна мова – це 
складне соціально-культурне явище. Охопленими залишаються далеко не всі аспекти процесу формування культури не-
вербального спілкування іноземної молоді. Зміст чинних програм з мови як іноземної не містять поняття про невербальні 
засоби іншомовного спілкування, не в повній мірі корелюються з соціальним замовленням, тобто з об’єктивними цілями 
навчання.

Мета статті – розглянути специфіку культури невербального спілкування як багатоаспектного системного утворення, 
що сприятиме процесу формування загальної культури особистості іноземного громадянина як представника студентської 
молоді в інокультурному освітньому середовищі.

Невербальні комунікативні засоби носять міждисциплінарний характер, є об’єктом вивчення цілого ряду наук (психо-
логії, етнографії, соціології, педагогіки, психолінгвістики, фізіогноміки та ін.), розглядаються представниками різних на-
прямків в рамках своєї цільової орієнтації. Більшість науковців вважають, що невербальні елементи – це детермінована сис-
тема зі стереотипними діями, унормованими правилами суспільної поведінки. Є. Верещагін і В. Костомаров виділяють дві 
невербальні мови, де «перша невербальна мова – соматична, друга – мова звичної поведінки» [1; с. 42]. Формування вмінь 
немовного спілкування підпорядковане спільній меті навчання іноземної мови – опануванню іншомовною культурою.

Соціальні норми поведінки у сукупності є компонентами загальної системи культури, що контролюють, регулюють 
й оцінюють суспільні відносини. Соціальними регуляторами виступають ідеали, моральні цінності та орієнтири, звичаї, 
традиції тощо, яким притаманна етнічна специфіка. Соціальні норми сприяють взаємодії представників лінгвокультурної 
спільноти, координують та упорядковують складні соціальні зв’язки й відносини.

Іноземні студенти, які приїздять на навчання до українських вишів, – це цілком сформовані особистості, що склалися 
під впливом різних факторів та є соціалізованими до умов життя на батьківщині. Вони мають певні життєві настанови та 
цінності, світогляд, який склався в результаті опанування культури рідної країни, засвоєння національних традицій, звичаїв, 
норм поведінки, тобто вони вже мають у своїй свідомості комплекс етнокультурних уявлень, зафіксованих рідною мовою.

Культура – це специфічна характеристика соціуму, яка відзначається відношенням особистості до середовища. Кожна 
людина уособлює власну культуру й індивідуальну субкультуру: в сім’ї, від співрозмовників і фахову, намагаючись увійти 
до складу певної групи. 

Становлення культури невербального спілкування, індивідуальної й завжди унікальної сукупності невербальних знаків, 
якими інофон користується і які становлять його невербальний поведінковий репертуар, здійснюється у нього протягом 
життя. При цьому культура невербального спілкування його як особистості збагачується шляхом не тільки індивідуального 
(коло спілкування, ситуації, підкріплення емоціями, соціальні інститути, що впливають на нього), а й соціокультурного на-
повнення (внутрішньо-культурному, міжкультурні зв’язки й значення. Невербальні явища, що беруть участь у спілкуванні 
нерозривно пов’язані із загальною моделлю людської поведінки. 

В процесі опрацювання наукових джерел встановлено, що культура невербального спілкування освітніх мігрантів є 
частиною загальної культури їх особистості: 1) як інтегративна багаторівнева й багатофункціональна категорія вона від-
биває ціннісні взаємодію, але з урахуванням індивідуальних поведінкових проявів суб’єктів спілкування; 2) як системне 
особистісне утворення визначається рівнем розвитку внутрішніх ресурсів (когнітивних, емоційних, творчих, діяльнісних), 
дозволяє цілеспрямовано використовувати засоби невербального спілкування, необхідні для побудови ефективної взаємо-
дії суб’єктів в соціумі в різних ситуаціях спілкування, але характеризується складною структурою й включає особистісні, 
видові, структурні компоненти; 3) як сукупність форм, способів і результатів людської діяльності та спілкування форму-
ється в конкретному відкритому соціумі, соціальному інституті та виконує низку функцій. Тому базовими передумовами 
подальшого розвитку ресурсів культури невербального спілкування іноземної студентської молоді в освітньому просторі 
виступають історична, культурна, антропологічна.

В. Лабунська вважає, що невербальне спілкування – це такий вид спілкування, для якого є характерними невербальна 
поведінка й невербальна комунікація як основний засіб передачі інформації, організації взаємодії, формування образу і по-
няття про партнера, здійснення впливу на іншу людину [4, с. 16]. 

Таким чином, під культурою невербального спілкування розуміємо особистісне утворення, що визначає рівень розви-
тку внутрішніх ресурсів (когнітивних, емоційних, творчих, діяльнісних) і дозволяє цілеспрямовано використовувати засоби 
невербального спілкування, необхідні для вибудовування ефективної взаємодії суб’єктів в різних ситуаціях спілкування. 
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До змісту такої взаємодії відносимо обмін інформацією, міжособистісне пізнання, організацію й регуляцію взаємовід-
носин суб’єктів. Отже, ставлення іноземної молоді до нового інокультурного середовища проявляється на емоційному й 
поведінковому рівнях. 

В умовах реальної життєдіяльності кожна людина володіє широким діапазоном індивідуально-своєрідних проявів, що 
характеризуються наявністю у свідомості суб’єкта особистісного зразка комунікативної поведінки в різних іносоціокуль-
турних спільнотах.

Таким чином, структурний склад культури немовного спілкування можна визначити за різними підставами. Відповідно 
до структури особистості компонентами культури невербального спілкування виступають: 1) особистісно-значущий, що 
характеризує значення для людини соціальних норм і цінностей, ставлення до моралі й етикету; 2) ресурсний (освітній, 
професійно-значимий), що представляє знання й вміння, що переходять в навички при спілкуванні; 3) поведінковий, що 
характеризує реалізацію цінностей, норм і правил невербальної поведінки, комунікації та взаємодії в ситуаціях невербаль-
ного спілкування. Тільки поєднання цих компонентів надасть невербальному спілкуванню освітніх мігрантів ефективності.

Дослідження робіт з зазначеної проблеми довело, що культура невербального спілкування структурована залежно від 
специфіки систем відбиття невербальної поведінки людини: оптичної, акустичної, тактильно-кінестетичної, осмічної (В. 
Лабунська) та основних сенсорних каналів сприйняття: візуаль- на культура, аудіальна культура, кінетична культура, хро-
но-проксемічна культура, осмічна культура. Кожна з цих культур визначена як особистісне утворення, що характеризується 
рівнем розвитку здібностей студентів до розуміння, інтерпретації; ступенем сприйняття й використання засобів невербаль-
ного спілкування як спосіб пізнання себе й світу, а і якістю, системністю іншомовної професійної підготовки. 

Культура невербального спілкування іноземної молоді представлена: перцептивною культурою, комунікативною куль-
турою, культурою поведінки, культурою спостереження й самоспостереження, інтерактивною культурою, тісно пов’язані 
між собою й опосередковані емоційно. 

Процес формування невербальної культури при спілкуванні іноземної студентської молоді повинен відбутися через 
ціннісно-смисловий та соціально-педагогічний та системо-утворюючий механізми.

Соціально-педагогічний механізм допомагає розкрити культуру несловесного спілкування як засобу соціальної адап-
тації та успішної соціалізації студентів не тільки в освітньому середовищі вишу, а й у відкритому соціумі, відповідності 
соціальним очікуванням і вподобанням.

Системо-утворюючий механізм становлення культури невербальної комунікації упорядковує складний комплекс вза-
ємодії людини й невербальних засобів як цілісний процес. 

Культура невербального спілкування іноземних студентів як частина загальної культури виконує важливі функції: 
освітньо-виховну, адаптивну, соціально-психологічну, регулятивну, особистісно-розвиваючу, інформаційно-пізнавальну.

Адаптивна функція культури немовного спілкування сприяє позитивній орієнтації та соціалізації в середовищі сту-
дентської молоді як у вишах, так і в навколишньому світі, які постійно впливають на них через різні стимули, в більшості 
випадків невербальні. 

Соціально-психологічна функція культури невербальної комунікації полягає в створенні за допомогою немовних засо-
бів в середовищі спілкування студентів оптимальних з психологічної точки зору умов для адаптації. Освоєння студентами 
в навчально-виховному процесі вишу культури невербального спілкування стає способом профілактики маніпулятивних 
впливів у соціумі. 

Освітньо-виховна функція допомагає індивідові стати членом інокультурного суспільства, засвоювати мову й отри-
мувати знання, оволодівати символами, цінностями, нормами, звичаями, традиціями країни перебування, своєї соціальної 
групи. 

Регулятивна й особистісно-розвиваюча функції культури невербальної комунікації сприяють самоідентифікації інофо-
нів серед молодих людей, дають можливість саморозкриття в освітньому середовищі й відкритому соціумі, залишаючись 
при цьому соціально успішними й привабливими. Вони формують та регулюють його поведінку. 

Інформаційно-пізнавальна функція культури невербального спілкування пов’язана з придбанням і корекцією студента-
ми соціокультурних цінностей в навчально-виховному процесі та самореалізацією як творчої, унікальної індивідуальності 
в просторі соціальної взаємодії. 

Невербальна комунікація має низку особливостей, таких як: 1) залежність від ситуації, оскільки зрозуміти стан всіх 
учасників комунікації можна тільки при безпосередньому спілкуванні та в реальному часі; 2) спонтанність й мимовільність, 
що дозволяє визначити наміри співрозмовника; 3) можливість засвоїти й практикувати невербальні способи комунікації 
тільки в природних умовах при спостереженні, наслідуванні або копіюванні; 4) вроджена або придбана якість біологічного 
або соціального типу як джерело придбання навичок невербальної комунікації.

Подвійна (біологічна й соціальна) природа невербальної комунікації пояснює проблема універсалізму. Різні народи 
мають подібності та відмінностей невербальних компонентів спілкування. Г. Крейдлін розрізняє чотири види відхилень 
від правильного розуміння кінестичного тексту при переході від однієї культури до іншої: 1) (абсолютно) неправильна 
інтерпретація, 2) частково неправильна інтерпретація, 3) неповнота інтерпретації; 4) надмірна інтерпретація [3, с. 208]. 
Неправильна інтерпретація носіями однієї культури невербального повідомлення іншої може привести до нерозуміння, 
небажаних конфліктів і невдач. Точне розуміння сенсу отриманого немовних повідомлення важливо ще й тому, що окремі 
невербальні знаки, що зустрічаються в різних культурах, хоча й не тотожні за значенням, можуть мати семантично подібні 
інтерпретації. А ідентичні форми прояву немовної поведінки допускають у різних народів дуже далекі один від одного тлу-
мачення. Отже, проблеми перекладності та універсалізму є близько поєднаними з інтерпретацією невербальної інфрмації 
однієї культури носіями іншої [3]. 

Багаторічний досвід показав, що універсальні невербальні засоби, які мають однакову фізичну природу продукування 
й однаково інтерпретуються представниками різних соціокультурних спільнот та збігаються в значеннях і способах пре-
зентації невербальних повідомлень, не вимагаючи додаткових тлумачень, зможуть стати основою культурного діалогу.
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Існують універсальні типи виразу обличчя, рухи людського тіла, загальні для багатьох культур види невербальної пове-
дінки. До групи несловесних універсалізмів відносяться ті, які передають інформацію про розміри й форму предмета. Тра-
диційно вивчаються вербальні етикетні формули, тоді як невербальні етикетні прояви залишаються поза увагою. Водночас 
етикетні моделі поведінки мають найбільшу кількість культурно обумовлених невербальних сигналів. Під невербальним 
етикетом розуміється система, яка функціонує в культурі та суспільстві й складається з немовних етикетних знаків і правил, 
які є зразком комунікативної поведінки національної спільноти.

Особливу увагу слід приділити факторам і умовам, що сприяють адекватному декодуванню та відтворенню іншомовної 
невербальної соціально-культурної інформації, наприклад, невербальні символи вітання чи прощання, привертання уваги, 
заборони чи дозволу, погодження чи заперечення. Етикет як система комунікативних стереотипів для встановлення, під-
тримки й розмикання контакту спілкування, реалізується в контактному безпосередньому спілкуванні, яке насичене не-
вербальними компонентами й засобами [6, с. 4]. Через те, що правила етикету охоплюють всі сфери спілкування, вивчення 
невербальних норм етикету країни з іншою соціально-культурною дійсністю має стати обов’язковим компонентом мето-
дики викладання іноземної мови та формування культури спілкування. При виборі відповідних невербальних одиниць вра-
ховуються етикетні правила ситуації спілкування, вік, ступінь знайомства, ієрархія відносин адресанта з адресатом тощо. 
Якщо акт комунікації відбувається, партнери взаємодіють практично водночас. Ця синхронія розгортається за допомогою 
рухів тіла та контекстуальної поведінки.

Отже, ігнорування, незнання або невірна інтерпретація національно- специфічних правил невербальної етикетної по-
ведінки можуть призвести до нерозуміння, невдач і, нерідко, до культурного шоку. Включення в навчальний процес невер-
бальних засобів повсякденного й етикетного спілкування допомагає усунути типові помилки й нерозуміння, ураховуючи 
специфічні особливості національного характеру при формуванні невербальної культури іноземної молоді. 

Таким чином, якість і ефективність сучасної інокультурної професійної освіти іноземної молоді відповідно до сус-
пільних вимог істотно підвищиться через послідовно вибудувану в навчально-виховному процесі систему формування 
культури спілкування студентів в єдності її вербальної та невербальної складових, перетворюючи стихійне застосування 
невербальних засобів спілкування на рівень усвідомлення й відповідності соціокультурним нормам і вимогам, що допо-
може розширити когнітивну базу студентів, сприяти співвіднесенню отриманих знань у сфері невербаліки з їхнім власним 
досвідом невербального спілкування в соціумі. Опора на закономірності, фактори, механізми, принципи дозволяє не тільки 
проаналізувати культуру невербального спілкування як багатоаспектне системне утворення, визначити структуру і зміст, 
але також підкреслити соціально-педагогічну та психологічну цінність культури невербального спілкування для студент-
ської молоді, значущість її осмислення й засвоєння, уявити хід її формування в навчально-виховному процесі закладу ви-
щої освіти. Включення невербальних одиниць та їх мовних номінацій до програми вивчення іноземних мов повинно стати 
необхідною умовою становлення міжкультурної компетентності. 

Результати аналізу невербального аспекту педагогічного спілкування у контексті міжкультурної комунікації надалі 
можуть бути використані для розробки технології готовності викладача вищої школи до педагогічного спілкування з іно-
земними студентами. 
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ЕТИКО- ЛIНГВIСТИЧНI ОСОБЛИВОСТI  
ДIЛОВОГО ТЕЛЕФОННОГО СПIЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Стаття присвячена дослідженню специфіки ділового спілкування. Особлива увага приділяється етико-лінгвістичним розвід-
кам у галузі ділового телефонного спілкування. У статті узагальнюється поняття мовного етикету, наводяться його правила; 
та особливості сучасної ділової етики, наводяться рекомендації щодо ділової телефонної розмови англійською мовою. У статті 
розглядаються стійкі етикетні вирази, адже дотримуючись правил етикету телефонної розмови, можна демонструвати не 
тільки свій діловий професіоналізм, а й загальну культуру, освіченість; формули вираження власної думки; моделі ділової теле-
фонної комунікації; також наведені приклади кліше, необхідні для здійснення даного виду спілкування англійською мовою, відпо-
відно до етичних норм ділової телефонної розмови. Стаття робить акцент на майстерності ведення переговорів, яка вимагає не 
лише індивідуальних якостей, але й етико-лінгвістичної та психо-лінгвістичної підготовки, для того, щоб домогтися максималь-
ної результативності від процесу комунікації. 

Ключові слова: моделі ділової телефонної комунікації; етичні норми ділової телефонної розмови; мовні кліше; монологічні та 
діалогічні форми ділової телефонної комунікації.
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ETHICAL AND LINGUISTIC FEATURES  
OF BUSINESS ENGLISH TELEPHONE COMMUNICATION

The article is devoted to the study of the specifics of business communication. Particular attention is paid to ethical and linguistic 
research in the field of business telephone communication. The article summarizes the concept of language etiquette, provides its rules; 
discusses the features of modern business ethics, specifies the role of vertical (status) and horizontal (social) distance, provides recom-
mendations for business English telephone conversation. The article deals with stable etiquette expressions, because observing the rules of 
etiquette of telephone conversation, you can demonstrate not only your business professionalism, but also the general culture, education; 
formula of expression of your own opinion; models of business telephone communication; the article also provides examples of clichés nec-
essary for the implementation of this type of English communication, according to the ethical standards of business telephone conversation; 
the author considers the use of a conditional mood for expressing a polite attitude to the respondent, tactics of avoiding straight refusal, 
which are common depending on a particular English-speaking country. The article focuses on the skill of negotiation, which requires not 
only individual qualities, but also ethical and linguistic, psychological and linguistic training, in order to achieve maximum effectiveness of 
the communication process.

Key words: the models of business telephone communication; ethical standards of business telephone conversation; speech clichés; 
monological and dialogical forms of business telephone communication.

Постановка проблеми у загальному вигляді. У практиці ділового життя люди прагнуть до досягнення не тільки за-
гальних, але і деяких значущих особистих цілей. Звідси важливо не забувати в ділових відносинах золоте правило моралі: 
не роби іншому того, чого не хочеш собі.

Незважаючи на всю проблематичність і важкість вибору моральної позиції, у спілкуванні є ряд таких положень, сліду-
ючи яким можна в значній мірі полегшити ділове спілкування, підвищити його ефективність і уникнути невдач в процесі 
спілкування:

– в моралі слід хвалити інших, а пред’являти претензії до себе;
– моральне ставлення оточуючих до нас залежить, в кінцевому рахунку, тільки від нас самих;
– коли мова йде про практичне затвердження норм моралі, основний імператив – почни з себе.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Специфіка ділового телефонного спілкування стала предметом для етико-

лінгвістичних розвідок таких вчених як Л. Г. Титова («Технології ділового спілкування») [7], О. В. Соколова («Соціальні 
комунікації») [6], О. Я. Кибановова, Д. К. Захарова, В. Г. Коновалова («Етика ділових відносин») [3]та ін.

Виділення невирішених раніше частин проблеми. З огляду на попередні дослідження і враховуючи особливий ста-
тус англійської мови в сучасному світі, при формуванні іншомовної комунікативної компетенції особливого значення на-
бувають етико-лінгвістичні особливості ділового спілкування. Врахування цих особливостей дозволяє виявити специфіку 
ділового мовлення та відобразити лінгвокультурну дійсність мови, що вивчається. Особливості ділового спілкування в 
англійській мові є досить вивченою темою у вітчизняній лінгвістиці. Тим не менш, на сучасному етапі розвитку лінгвісти-
ки, існує недостатньо велика кількість досліджень, що містять в собі аналіз особливостей мови ділового дискурсу в англо-
мовних країнах.

Метою статті є розгляд етико-лінгвістичних особливостей ділового спілкування підчас телефонної розмови.
Виклад основного матеріалу. Специфіка ділового спілкування обумовлена тим, що воно виникає на основі і з при-

воду певного виду діяльності, пов’язаної з виробництвом якого-небудь продукту або ділового ефекту. При цьому сторони 
спілкування виступають у формальних (офіційних) статусах, які визначають необхідні норми і стандарти поведінки людей.
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Відмінною рисою ділового спілкування є те, що воно не має самодостатнього значення, не є самоціллю, а служить за-
собом для досягнення яких-небудь інших цілей. В умовах ринкових відносин – це, перш за все, отримання максимального 
прибутку.

Вміння спілкуватися по телефону, необхідно кожному. Телефонна розмова-це контактне за часом, але неконтактне у 
просторі і опосередковане спеціальними технічними засобами спілкування співрозмовників. Відсутність візуального кон-
такту збільшує навантаження на усні мовні засоби взаємодії партнерів за спілкуванням. Ряд незаперечних переваг телефону 
наступний: швидкість передачі інформації, негайне встановлення зв’язку з абонентом, що знаходиться на будь-якій відста-
ні, безпосередній обмін інформацією у формі діалогу і можливість досягти домовленості, не чекаючи зустрічі; конфіденцій-
ність контакту; скорочення паперообігу; економія коштів на організацію контактів інших видів. 

Мовний етикет розуміється перш за все як система стійких формул поводження, інакше кажучи, стереотипних формул, 
розмовних мовних штампів чи ритуалів [5, c. 12]. Етикет включає в себе всі норми людських взаємин. За допомогою таких 
правил регулюються взаємодії з оточуючими. Дійсно етикет виражається в різних сторонах людської поведінки. Напри-
клад, етикетне значення можуть мати різноманітні рухи людини, пози і положення, які він приймає. Найважливішу роль в 
етикетному вираженні відносин до людей відіграє людська мова.

Специфіка телефонного спілкування визначається, перш за все, фактором неконтактності спілкування. Співрозмовники 
(абоненти) не бачать один одного, тому з усіх паралінгвістичних факторів у телефонному спілкуванні залишається тільки 
інтонація. Основний перерозподіл інформативного навантаження відбувається між вербальним рівнем та інтонаційним. Та-
ким чином, інтонація ділового телефонного спілкування настільки ж значима, наскільки значимий і зміст мовлення. Інтона-
ція формує висловлювання і виявляє його зміст, емоційно-експресивний зміст, служить засобом естетичного впливу на слу-
хача, за словами Н. В. Жинкина, інтонація є «індикатором експресії» та одним з найважливіших способів самоідентифікації 
і самовираження людини. Вона виконує і синтаксичну функцію: вказує кінець фрази, її закінченість або незакінченість, то, 
до якого типу відноситься речення, чи містить воно питання, вигук або розповідь. У письмовій мові про синтаксичну роль 
інтонації читач дізнається за знаками пунктуації. Інтонація відноситься до паралінгвістичних (тобто невербальних) засобів 
спілкування [2, c. 54].

Під час спілкування по телефону можна почути інтонацію загрози, роздратування, нерішучості, співчуття, участі, за-
цікавленості. Навіть односкладові реактивні репліки можуть бути вимовлені по-різному. Особливо значимий інтонаційний 
малюнок початку і кінця спілкування. Початок і кінець бесіди закріплюють весь спектр позитивних емоцій: оптимізм, 
впевненість у своїх позиціях, доброзичливість і повагу до співрозмовника. 

На думку К. Перно, етикет являє собою одну з форм комунікації: «Етикет – це перш за все комунікація через її природу, 
тому що вона, по суті, оперує, як мова, за допомогою обміну умовними знаками, розробленими у відповідності з особливою 
сполучуваністю» [5, c. 8].

Не існує якихось певних правил етикету, яких треба дотримуватися при використанні телефону, однак, завдяки спо-
стереженнями психологів, практичному досвіду і аналізу результатів багатьох бесід можна виділити певні дії, які етикет 
приймає чи заперечує.

1. Слід утриматися від гучних особистих розмов у громадських місцях і на роботі, інакше можна поставити оточуючих 
в незручне становище, змушуючи вислуховувати інтимні подробиці вашого життя.

2. Не варто включати телефон на гучний зв’язок, якщо не попередили про це співрозмовника. Така ситуація може ство-
рити несприятливі наслідки. Але в першу чергу це прояв поваги до людини на іншому кінці лінії.

3. Важливо уважно ставитися до вибору мелодії дзвінка. Краще не ставити на дзвінок занадто гучні, агресивні і дратів-
ливі мелодії, адже поруч можуть виявитися люди зі слабкою нервовою системою.

4. Необхідно вимикати звук у телефону, перебуваючи на нарадах, зборах, в закладах культури, а також в тих місцях, де 
така вимога прописана правилами поведінки.

5. Не можна поєднувати телефонну розмову та прийом їжі. Це ускладнює розуміння, висловлює неповагу до співроз-
мовника.

6. Потрібно уважно ставитися до часу. Ранній Ранок, пізня ніч – це не найвдаліші періоди для розмови навіть з най-
ближчою людиною. 

Етику ділового спілкування можна визначити як сукупність моральних норм, правил і уявлень, що регулюють поведін-
ку і відносини людей в процесі їх виробничої діяльності. Вона являє собою окремий випадок етики взагалі і містить в собі 
її основні характеристики.

Ділова етика базується на повазі інтересів не тільки своєї фірми, а й партнерів, клієнтів суспільства у цілому. Дане пра-
вило поширюється також на конкурентів забороняється завдавати їм шкоди прийомами, що виходять за рамки конкурент-
ної боротьби. Етика виступає за отримання благ максимальним числом учасників ринку і рівні можливості доступу до них.

Основа сучасної ділової етики – соціальний контракт (неформальна угода компанії та її зовнішнього оточення про єдині 
нормам поведінки) і соціальна відповідальність фірми (максимальне використання її переваг та зведення до мінімуму недо-
ліків, які зачіпають як учасників бізнесу, так і суспільство у цілому).

Для етикету і для ввічливості ключовими є поняття вертикальної (статусної) і горизонтальної (соціальної) дистанції. Го-
ризонтальна дистанція показує ступінь соціально-психологічної близькості між комунікантами, вона може змінюватись в 
широкому діапазоні, в результаті чого відносини між співрозмовниками можуть відрізнятися різним ступенем дистантності 
(від формальних до інтимних). Вертикальна дистанція показує ступінь соціальної нерівності, що розділяє співрозмовників, 
викликаний тим, що один партнер комунікації володіє більшою владою, ніж інший [4, c. 46].

Ділова бесіда по телефону – найшвидший діловий контакт і особливе вміння. Телефонне спілкування має велике зна-
чення, адже це найпростіший спосіб встановлення відносин; телетайпи, факси лише доповнюють їх. Вміння ділових людей 
вести телефонну комунікацію впливає і на їх особистий авторитет, і на репутацію організації, яку вони представляють. 
Підраховано, що кожна розмова по телефону триває в середньому від 3 до 5 хвилин. Отже, в цілому, наприклад, керівник 
втрачає в день на телефонне спілкування близько 2 – 2,5 годин, а іноді – від 3 до 4,5 годин. Телефонні дзвінки порушують 
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нормальний режим роботи, розбивають робочий день на короткі відрізки часу середньою тривалістю 10 – 30 хвилин, що не 
дозволяє зосередитися на проблемах.

Близько 60 % розмов припадає на першу половину дня. У цій зв’язці потрібно не тільки вміння вести коротку розмову, 
але й миттєво перебудовуватися, швидко реагуючи на різних партнерів і на різні теми. Крім плану, учасник телефонної 
бесіди повинен знати, які документи для розмови йому будуть потрібні (картотека клієнтури, проспекти, звіт, акти, корес-
понденція тощо). При необхідності потрібно підготувати все для запису інформації. Слід, знявши трубку, представитися, 
обов’язково дізнатися, чи є у співрозмовника час на розмову (якщо немає, запитати дозволу передзвонити, уточнивши 
коли). Важливо налаштуватися на позитивний тон, намагатися прямо не заперечувати співрозмовнику, слухати його не 
перебиваючи, ефективно використовувати паузу, уникати монотонності власної мови. Якщо співрозмовник вас не зрозумів, 
треба терпляче пояснити сказане, а в кінці розмови уточнити перспективи подальшої співпраці.

Основа успішної ділової телефонної розмови – компетентність, тактовність, доброзичливість, володіння прийомами 
ведення бесіди, прагнення оперативно і ефективно вирішити проблему або надати допомогу в її рішенні. Спокійний, ввіч-
ливий тон ділової телефонного розмови завжди викликає позитивні емоції. А, на думку психологів, позитивні емоції тоні-
зують діяльність головного мозку, сприяють раціональному мисленню. До 40 % інформації можуть нести тон, інтонація. 
Якщо ваш співрозмовник проявляє схильність до суперечок, висловлює в різкій формі несправедливі закиди, в його тоні 
звучить зарозумілість, то слід набратися терпіння і не відповідати йому тим же. Якщо є можливість, то потрібно перевести 
розмову у спокійний лад, частково визнати правоту співрозмовника, постаратися зрозуміти мотиви його поведінки і ко-
ротко викласти свої аргументи.

Треба також пам’ятати, що телефон посилює недоліки мови: швидка або уповільнена вимова слів ускладнює сприй-
няття. Якщо в розмові зустрічаються назви міст, імена власні і т. п., які важко сприймати на слух, краще вимовляти їх по 
складах або навіть передавати по буквах.

Розмова по кожній темі повинна закінчуватися питанням, що вимагає однозначної відповіді. Після закінчення теле-
фонної розмови необхідно проаналізувати і зміст, і стиль розмови, а також свої враження: знайти вразливі місця в розмові, 
постаратися зрозуміти причини помилок.

Мовна взаємодія при телефонній комунікації може відбуватися в двох формах: діалогу і монологу. Монологічні теле-
фонні взаємодії найчастіше характерні для офіційно-ділової комунікації, що відбиває ієрархічні взаємодії: керівні вказівки, 
розпорядження, повідомлення інформаційного характеру. Відповідні репліки необхідні для підтвердження прийняття по-
відомлення. У телефонній офіційно-діловій комунікації можливий обмежений діалог, з метою уточнення окремих змістов-
них позицій повідомлення. Діалогічні телефонні переговори мають різноманітні форми, обумовлені відмінностями в цілях, 
умовах і статусними відмінностями комунікантів. Існують стійкі моделі мовної поведінки учасників телефонної комуні-
кації, головними компонентами яких є ініціальні (початкові) і заключні репліки, що формують етико-лінгвістичні рамки 
переговорів. Нижче наведемо модель переговорів.

До типових фраз адресанта можна віднести: подання особистості абонента або організації; позначення теми / приводу 
розмови, виклад проблеми / положень; проведення діалогу (основна частина розмови); підбиття підсумку переговорів з 
допомогою висловлювань, які мають характер висновку; констатація факту, прийнятого обома сторонами переговорів; 
ритуальне оформлення завершення розмови (прощання, узгодження подальших дій).

Фрази адресата містять: відповідь на вітання; називання свого імені або найменування організації; вираз готовності до 
ведення переговорів; підтвердження отримання інформації та вербалізований вираз її розуміння; надання адресанту можли-
вості викласти необхідну інформацію повністю; наявність емоційно-інтонаційного забарвлення, що свідчить про позитивне 
ставлення до адресанта.

Нижче вказані практичні рекомендації англійською мовою, відповідні до етики ділового телефонного спілкування:
1. Співробітник, який взяв трубку, привітає того, хто телефонує: «Good morning / afternoon/ evening», «Hello».
2. Далі співробітник називає фірму / прізвище. Якщо організація досить велика, то прийнято називати відділ. Вище 

керівництво фірми, якщо дзвінок мине секретаря, зазвичай називає тільки своє прізвище.
3. Не тактовно відповідати на будь-яке питання категорично «ні», навіть якщо це повністю відповідає дійсності. Слід го-

ворити: I’m sorry, we don’t sell on credit, but I can offer you other convenient forms of selling our goods for the buyer, for example...
4. Якщо той, хто телефонує, запитує співробітника, якого в даний момент немає, не можна відповідати: He isn’t at the 

office, – та класти трубку. Треба дати більш повну відповідь: This employee isn’t on his working place now, but maybe I can do 
something for you?

5. Якщо дзвінок продзвенів в обідній час, то слід відповісти наступним чином: We are having a lunch break so I ask you 
to call back a little bit later.

6. Вживання умовного способу дієслова (в англійській мові – це модальне дієслово could) для вираження ввічливого 
прохання: Could I be of any help for you?.

Лексичні, морфологічні та синтаксичні особливості ділової мови визначаються основними рисами ділового дискурсу і 
варіюються в залежності від жанру і змісту ділового документа або висловлювання, тобто в залежності від приналежності 
останнього до тієї чи іншої галузі державної та громадської діяльності.

Для лексики ділового дискурсу характерне широке використання професійної термінології (правової та ін.): aclaim, 
acode, legalcapacity.

Характерною особливістю ділового дискурсу є вживання стійких словосполучень та стійких груп, стандартних обо-
ротів:

– стійкі словосполучення, наприклад: сriminally liable, in pursuance of, to inflict punishment, to compromise an action; a 
criminal case, directorate of public prosecutions, investigatory powers слідчі органи;

– широке використання канцеляризмів: the undersigned, properlysigned, the following;
– вживання відомчих слів adepot, arecord book, awarrant [8, c. 79].
Діловий дискурс реалізується наступними мовними засобами:
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– модальними дієсловами (would you be so kind, we should also be obliged);
– дієсловами-наказами (I insist on), спонукання (we kindly ask you to, we you to request), безособовими конструкціями 

(referring to our telephone conversation) [1, c. 52]
Усне ділове спілкування, зважаючи на специфічність сфери вживання, також містить у собі і унікальні, що відобража-

ють, найчастіше, деякі національні, ментальні категорії, які виражаються, в першу чергу, в усному мовному спілкуванні 
при різноманітних ділових ситуаціях. Вибудовуючи процес усного ділового спілкування, респонденти як в англомовних 
країнах, які беруть участь у процесі обговорення та комунікації, становлять у своїй взаємодії наступні невід’ємні частини 
усного ділового спілкування:

– етикетна рамка (формули вітання в діловому спілкуванні і завершення процесу комунікації: Good morning/day/
evening!», «Morning! Evening!», «Solong!»);

– етикетний каркас (формули, що відповідають за ввічливе підтримання процесу комунікації, управління ним, форму-
ли типових ділових реплік і реакцій на них: формули прохання: Could you please...Would you mind if... Unfortunately, With 
pleasure... but I can’t, I’m afraid... I’m afraid it’s impossible, I’m obliged to forbid...);

– етикетні включення (спеціальна інформація, яка присутня в контексті ділового спілкування і використання якої ви-
значено тематикою спілкування).

Ще однією рисою усного ділового спілкування є допустимий вираз суб’єктивності в судженнях, яка також по-різному 
виражається в англомовному діловому дискурсі. Для того, щоб уникнути непорозумінь в процесі обговорення своїх точок 
зору, англомовні бізнесмени та люди, залучені в сферу усного ділового спілкування, часто використовують особисті речен-
ня такого типу: «I think these genda needs to bere formed» або «To my mind there is some misunderstanding between our parties». 
Як ми бачимо, тут вираз суб’єктивності точки зору висловлюється більш підкреслено, цим досягається максимальна ввіч-
ливість при повідомленні критики або висловлення незгоди з висловленою точкою зору, а також висловлюється особиста 
думка мовця з відповідним прийняттям відповідальності за свої слова. 

Для англійського усного спілкування характерна ухильна стратегія відмови, яка покликана максимально пом’якшувати 
незручність, викликана необхідністю відкидати пропозицію опонента. Для англомовного ділового спілкування характерні 
стратегії ввічливої відмови, які отримують своє поширення в залежності від тієї чи іншої англомовної країни: «I’m afraid 
there is a little possibility of accepting your proposal due to the current circumstances. Unfortunately there is no opportunity 
for us to compromise». Включення до англомовної фрази вступних слів ввічливого усного спілкування: «I’m afraid» та 
«Unfortunately» роблять загальне сприйняття наведеної фрази конструктивним. 

Для англомовного ділового спілкування характерне використання займенника «you», значення якого розуміється скорі-
ше виходячи з екстралінгвістичних особливостей спілкування: з урахуванням сформованих взаємин між співробітниками, 
з урахуванням специфіки ділового спілкування і характеру комунікативного процесу.

Висновки. Таким чином, ми визначили, що діловий дискурс відноситься до одного з функціональних стилів мови, і 
характеризується більшою точністю, номінальністю висловлювань та письмових зворотів, які не передбачають наявності 
будь-якого вторинного, символьного дискурсу. Основним завданням ділового дискурсу є максимально коротке, ясне і лако-
нічне встановлення прийнятних взаємин в конкретних сферах людської діяльності: бізнесі, торгівлі, політиці, судочинстві 
тощо.

Незважаючи на те, що телефон став звичним комунікаційним засобом, майстерність ведення переговорів – явище вкрай 
непросте та вимагає не лише індивідуальних якостей, але й етико-лінгвістичної та психо-лінгвістичної підготовки, щоб 
домогтися максимальної результативності від процесу комунікації. Дотримуючись правил етикету телефонної розмови, ви 
демонструєте не тільки свій діловий професіоналізм, а й загальну культуру, освіченість.

Ми визначили, що до етико-лінгвістичних особливостей усного спілкування у діловому дискурсі відносяться стійкі 
етикетні вирази, характерне використання суб’єктних формул вираження власної думки, вживання умовного способу для 
вираження ввічливого ставлення до респондента навіть у разі відмови або рекламації, а також широке використання різно-
манітних тактик відходу від прямолінійної відмови, які поширені в залежності від тієї чи іншої англомовної країни.
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LEARNING THE SEMANTICS OF VERBS WITH THE PREFIX ПЕРЕ-  
IN THE SYSTEM OF THE UKRAINIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE

The article analyzes the significance and peculiarities of the use of verbal prefixes of the Ukrainian language (in particular the prefix 
пере-), which is relevant for the development of speech of foreigners studying the Ukrainian language. An attempt is made to classify verbs 
with the prefix пере-. Tasks are provided for memorizing verbs with the prefix пере-, exercises are proposed that anticipate performance 
of grammatical problems along with the ability to use means of stylistic expressions of language, such as synonyms, antonyms and idioms. 
Examples are given of the usage of the verbal prefix пере- in various texts.

Key words: verbal prefixes, classification of verbs with the prefix пере-, means of stylistic expression of language. 

Костюк Оксана Юріївна,
Кандидат педагогічних наук, доцент, Національний університет «Острозька академія»

Карен Айхер,
Національний університет «Острозька академія»

ВИВЧЕННЯ СЕМАНТИКИ ДІЄСЛІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ ПЕРЕ-  
В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

У статті проаналізовано значення і особливості використання дієслівних префіксів української мови (зокрема префікса  
пере-), що актуально для розвитку мовлення іноземців, які вивчають українську мову. Зроблена спроба класифікувати дієслова 
з префіксом пере-. Наведено завдання для запам’ятовування дієслів з префіксом пере-, запропоновано вправи, які передбачають 
поряд із виконанням граматичних завдань уміння використовувати засоби стилістичного увиразнення мови: синоніми, антоніми, 
фразеологізми. Подано приклади вживання дієслівних префіксів пере- в різних текстах.

Ключові слова: дієслівні префікси, класифікація дієслів із префіксом пере-, засоби стилістичного увиразнення мови.

The interest of foreigners in learning Ukrainian is due to the fact that Ukrainian is becoming a means of business relations, a 
language of dialogue of cultures, and professional language. All this leads to the need for modern methods and modes of teaching the 
Ukrainian language, in detail working out theoretical aspects of teaching and embodying them into the practice of teaching Ukrainian 
as a foreign language.

Important studies in the field of teaching Ukrainian as a foreign language have become the works of scholars, lecturers and 
practitioners such as L. Matsko, Ya. Gladir, T. Efimova, D. Mazurik, I. Kochan, A. Kulik, T. Lagatus, O. Trostinskaya, G. Toktar, B. 
Falcon and others. Research has been devoted to the theoretical and practical problems of studying Ukrainian as a foreign language 
conducted by; Yu. Tkachenko, “Префікси по-, об-, пере-, недо- як засіб вираження градації в сучасній українській мові”; A. 
Tsaruk, “Основні значення дієслівних префіксів” (Методичні розробки для практичних занять іноземних студентів), M. 
Yakubovskaya, “Дієслівні префікси російської мови, значення і особливості використання” (Навч. посібник із розвитку 
мовлення для іноземців, які вивчають російську мову). Their experience and scientific and educational achievements help today 
in solving important issues related with teaching Ukrainian.

The study of Ukrainian as a foreign language is the basis for the vocational training of foreign students, and the language itself 
becomes a means of obtaining an education. To create a high level of speech and language competence in everyday conversational, 
professional, scientific and communication fields requires systematic daily work and corresponding didactic material. In our opinion, 
this material should promote the assimilation of Ukrainian norms of literary language as the basis for the culture of oral and written 
communication, thus encouraging foreigners to reproduce versatile and divergent texts and to create their own. It is important for a 
foreign student to be able to correctly choose resources of stylistic expression of speech (SYNONYMS, ANTONYMS, IDIOMS, 
etc.) that reveal the richness of the Ukrainian language and promote expressiveness. The use of synonyms will prevent monotony 
of speech and eliminate lexical tautology. Knowledge of antonymic relationships will clearly delineate concepts, promote accuracy 
and brightness of expression, and will serve to promote rapid memorization of new lexemes, based on opposition. Working with 
texts, in our opinion, will help in assimilating cultural experience as well: knowledge of traditions, customs, norms of behavior, and 
peculiarities of the Ukrainian worldview.

Verbal prefixes, as we know, often have multiple meanings. With their help, words with different meanings and semantic shades 
are formed. In particular, S. Karaman, “Сучасна українська літературна мова” (Contemporary Ukrainian Literary Language) 
considers the addition of prefixes to be the main method of creating verbs from verbal bases. The addition of various prefixes to the 
non-prefixed verb, says the scholar, modifies its meaning for spatial, temporal and other signs of action, and serves to extend the 
family of related words. Example: будувати – розбудувати, вибудувати, добудувати, збудувати, надбудувати, перебудувати, 
побудувати, прибудувати, розбудувати [1, с. 162]. 
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For foreign students (English-speaking in particular) studying verbs with prefixes is difficult and interesting at the same time. It 
is difficult because:

1) in Ukrainian, taking into account only the most frequently used verbal prefixes, there are 16, and in some cases they have 5 
different forms, eg: в-/у-/уві-/вві-, ви-, від-/віді-/відо-/од-/оді-, до-/ді-, з-/із-/ізі-/зо-/с-, за-, на-, над-/наді-/надо-, о-/об-, обі-, 
пере-, перед-, під-, по-/пі-, при-, про-, роз-/розі-;

2) Often one prefix has different meanings, sometimes even opposite meanings, eg. the verb злазити (climb) can mean «climb 
up» or «go down»;

3) Often, in the morphemic structure of the verb, 2 -3 prefixes coexist, eg.: с-по-лучати [2, c. 444], по-ви-валювати [2, с. 107], 
недо-роз-винути [2, с. 123], на-пів-од-вертатися [2, с. 118].

The study of verbal prefixes is interesting to foreigners because this knowledge opens the Ukrainian language to them, making 
it comprehensible, for without understanding how to use prefixes, one can neither understand what they read or hear, nor correctly 
express their thoughts.

Therefore, the purpose of this research is to organize information regarding prefixes and their use in such a way that the foreign 
student can assimilate, remember and use it. Taking each prefix separately, we attempt to explain their various meanings, grouping 
them into categories so that a pattern is presented that aids the student in deciphering their meaning and use. For this article, we have 
chosen the prefix пере- to illustrate our efforts.

The semantics of the prefix пере- are not uniform. In our opinion, verbs with the prefix пере- can be appropriately divided into 
6 groups that have the following meanings:

1) movement through something: перескочити, переїхати;
2) repetitive action (to do otherwise or differently): перечитати, перебудувати;
3) excessive action: перегріти, переїсти;
4) exhaustive action, involving many objects: перевозити, перетягати;
5) length of action in time: перезимувати, перевікувати;
6) intensity of action: перебороти, пересилити, etc.
In order to assimilate knowledge about the basic meanings of verbal prefixes and appropriately use verbs with, eg., the prefix 

пере- in oral and written language, lessons with foreign students need to include a variety of tasks. In our opinion, these should be 
exercises with words on a certain theme, in sentences and texts; tasks that enrich speech help the foreign student not only to acquire 
the necessary knowledge, but also to know Ukraine and to understand its identity.

Tasks would be relevant that require defining the semantics of the prefix пере-.
У хатині лісника в негоду люди могли сховатися й пересидіти в теплі.
Дівчина не спроможна була перебороти тугу. 
Микола через паркан перескочив у сад. 
Перецвіла калина біля тину. 
Ми щойно переїхали в нову квартиру. 
One could also propose a task in which new words are created by adding the prefix пере- and explaining their semantic features.
Sample: Ходити – переходити.
Давати, одягнутися, ступити, дати, бувати, співати, робити, писати, гріти, солити, їсти, оцінити, рубати, 

зимувати, чекати, сидіти, жити.
For the development of oral and written speech it is expedient to offer foreign students exercises in which they apply the acquired 

knowledge by replacing the underlined words with idioms containing verbs with the prefix пере-. 
Example:
1. Вони довго розмовляли в кабінеті, але так і не поговорили про головне.
2. Вони завжди у моїх справах мені заважають, не дають працювати.
3. Після війни люди голодували, жили дуже погано.
We consider it important to work with texts, as they are one of the most modern forms of communication. For non-philology 

students, Ukrainian is a complex subject, and difficulties are caused by the verbal expression of the subject, eg., in text translation, 
which is saturated with similes, metaphors and figurative expressions. It is essential to successfully select literature for foreign stu-
dents, because the use of linguistic materials stimulates their motivation, and forms and supports their interest in language learning.

Reading Ukrainian, especially artistic texts, has a positive influence on spoken language. In the subconscious, words, phrases and 
whole sentences that can be successfully used in communication are accumulated. Therefore it’s important in studying topics that 
are difficult to master (such as the use of verbs prefixed with пере- with its various meanings) to illustrate the grammar using exam-
ple texts. We believe that educational texts should have a cognitive educational value. To this end we suggest the text, “Славетні 
українки” («Famous Ukrainian Women”), and here include an excerpt:

“Славетні українки”
Серед славетних українок – сувора княгиня Ольга, королева Франції Анна Ярославна, непокірна Роксолана, легендарна 

Маруся Чурай, золотий голос України Соломія Крушельницька, дивовижна актриса Марія Заньковецька, геніальна поетеса 
Леся Українка, талановита художниця Катерина Білокур…

Які різні долі в цих жінок! Одні з них постійно перебували в Україні, інші – поза її межами. Але всіх їх об’єднує талант 
і любов до України.

Багато відомих українок варті нашої уваги, та ми переповімо1 лише про одну з них – Настю Лісовську, Роксолану  
(1506 р. – бл. 1558 р.).

15-річна дівчина з Рогатина, потрапивши в татарський полон, могла закінчити своє життя рабинею. Але, 
переступивши поріг султанського гарему, Настя Лісовська полонила султана Сулеймана розумом і освіченістю.

1 Переповісти – переказати своїми словами почуте або прочитане. Він не зміг переповісти побачене.



ISSN 2519-2558 
РОЗДІЛ 8. ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 5(73), березень, 2019 р.300

© Oksana Kostiuk, Karen Eicher

To develop the spoken language of foreign students, we add to this text a variety of questions, which require the ability to analyze 
it and determine the meaning of the verbs with the prefix пере-.   

Example:
Task 1. In answering the questions, use verbs with the prefix пере-.
1. Славетні жінки України. Хто вони?
2. Які імена мала Настя Лісовська?
3. Що важливе вона зробила для України?
4. Складіть розповідь про ще одну відому жінку – Анну Ярославну.
Task 2. According to the classification, identify which meanings the verbs in the text have that are prefixed with пере-. 
For example: перебували – протяжність дії у часі, тривалість.
To convey thoughts, one must skillfully select words that would correspond to the content and ideological direction of the work. 

We consider it to be useful for foreign students to work with exercises based on the ability to choose SYNONYMS that enliven and 
diversify the text, helping to avoid repetition. Therefore, it is appropriate along with verbs having the prefix пере- to select as many 
synonyms as possible and use them in speech, and to replace phrases with verbs having the prefix пере-.

Example: переборщити – перегнути палку, пересолити, перебрати міру, перейти межу; переважати – перевершувати, 
перевищувати, пересилювати; переглядати – передивлятися, перегортати, перебігати (очима швидко); перевиховувати – 
перевчати; перегороджувати (плин води) – перетинати (комусь шлях), перепиняти, перерізувати (різко); перегукуватися 
– перекликатися; перечекати – перебути, пересидіти, перележати, перестояти, etc. [1, с. 10-15].

An interesting and creative task can be one in which the combination of words needs to be replaced by a verb with the prefix 
пере-.

1) Спочатку ми сиділи в першому ряді, але після перерви –у п’ятому. Що ми зробили?
2) Ти погано склав іспит. Що тобі треба зробити?
3) Він раніше сказав, що хоче продати будинок, але зараз каже, що не хоче. Що він зробив?
4) Моїм друзям не подобається їхня стара квартира. Що вони хочуть зробити?
5) Я з’їв аж 10 пиріжків і зараз у мене болить живіт. Що я зробив?
To consolidate knowledge and skills regarding the understanding of theoretical material and for the comprehension of semantics 

of verbs with prefix пере-, it is worthwhile offering foreign students practical work with text, namely: Where possible, to find syn-
onyms for selected words. We recommend the use of a dictionary of synonyms, for «Synonymous richness of speech is the cultural 
heritage of the people, his intellectual weapons. The dictionary entrusts this weapon to those who need it» [4, c. 1]. Here is an excerpt 
from such a text:

Олена в торговельному центрі
Олені дуже потрібно сьогодні піти до торговельного центру, щоб купити собі, якщо вдасться, святкову сукню і 

взуття. Вирішила зателефонувати начальниці й сказати, що деякий час буде відсутня. Отож усе пояснила, перепросила...
Олена вийшла з квартири, але перед тим, як замкнути двері, перевірила, чи має з собою гаманець і телефон. Спускаючись 

сходами, перекинулася кількома словами із сусідкою знизу.
To aid the students in assimilating the meaning of the prefix пере-, it would be a useful exercise to have them categorize the 

verbs in the text that have the prefix пере-.
It is widely known that the best way to exhaustively characterize the phenomena of reality is by comparison and collation. 

The brightest contrast of meanings is expressed by ANTONYMS. Antonyms, as we know, are a comparison of opposing images, 
thoughts and phenomena, resulting in the formation of contrasts; contrasts which sharpen the text, making it clearer and more precise. 
Antonyms enrich the language, making it figurative and expressive. Antonymic pairs can even create phraseological units [3, с. 8].

For foreign students, it is worthwhile to offer antonyms to verbs with the prefix пере- and to make sentences with them.
For example: перебирати – недобирати, перебільшувати – применшувати, переднювати – переночувати, переоцінювати 

– недооцінювати, перемагати –програвати.
Tasks that involve replacing the underlined words with an antonym having the prefix пере- will be relevant:
1) Мама недосолила борщ.
2) Вибач, мені здається що я недогріла картоплю.
3) Чому ти недоїв м’яса?
4) Він недооцінив свою жінку.
5) Дике ведмежатко у зоопарку недозимувало.
It is educational for foreign students to work with IDIOMS, because these fixed phrases embody the rich historical experience 

of the people in connection with work, life and culture. They reflect the peculiarities of their worldview, speech and thinking, con-
victions and experience.   

Phraseological units contain a diverse world of symbols and can express many interesting things. For example, the idiom 
перемивати/мити, перетирати кісточки means “вдаватися до пересудів, обмовляти кого-небудь” (resort to gossip, slander 
someone) [5, с. 115, ІІ т.].

Foreign students would also benefit from being familiar with other idioms, in particular those containing verbs with the prefix 
of the пере-.

Перебивати апетит – spoil one’s appetite. Не давайте дітям цукерки до їди, це переб’є апетит. Don’t give candies to chil-
dren before meals. It spoils their appetite.

Перебігати очима – run one’s eyes over something; read quickly. Він лише перебігає очима весь матеріал, і цього 
достатньо, щоб запам’ятати. He only glances through all the material, and this is enough for him to remember it.

Перебрати на себе – take on responsibility for something. Вона перебрала на себе всю мою роботу і пообіцяла закінчити 
до завтра. She took on all my work and promised to finish by tomorrow.
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Перевести дух – catch one’s breath. Він зупинився, щоб перевести дух, і через хвилину знову побіг. He stopped to catch 
his breath, and after a minute he ran again.

Передавати телефоном – tell over the telephone. Якщо не зможеш зустрітися з нею, передай їй це по телефону. If you 
can’t meet her, tell it to her over the telephone.

Тяжко щось переживати – feel smth. keenly, take smth. to heart. Вона тяжко переживала смерть матері. She took her 
mother’s death hard.

Пережити важкі часи – have hard times. Ми всі зараз переживаємо важкі часи. All of us are having a hard time.
Перекинутися кількома словами – exchange a few words with someone. У нас не було часу поговорити, ми просто 

перекинулися кількома словами. We did not have time to talk; we just said a few words to each other.
Перекладати на чужі плечі – free yourself from responsibilities by putting them on someone else’s shoulders. Начальник 

цеху завжди перекладав свою роботу на чужі плечі. The head of the shop has always put his work on to another’s shoulders.
Перемелеться, мука буде – there’s nothing so bad that no good comes of it. «Все буде добре! Перемелеться – мука буде»,– 

любив говорити дядько. “Everything will be fine! There’s nothing so bad but what good comes from it,” Uncle liked to say.
So, learning basic verb prefixes, including the prefix пере -, clarifying patterns of usage of the most frequently used verb phrases 

in the figurative sense, emphasizing attention to verbs of motion and consolidating skills, is valid for building and expanding the 
vocabulary of foreign students. Such knowledge makes the language of a foreign student richer, and guarantees the normative use 
of his oral and written language [6, с. 2].

Working with this group of verbal vocabulary (verbs with the prefix пере-) as evidenced by experience, is quite effective, as it 
not only significantly expands the composition of the active and passive vocabularies of foreign students, but also improves their 
communicative thinking and promotes their comprehension of the mentality and particularities of the national viewpoint, expressed 
in the language they are learning.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ

У статті автор розглядає діяльність викладача та навчальну діяльність студентів як педагогічні умови, які спрямовані 
на розвиток готовності майбутніх учителів англійської мови до організації міжкультурного діалогу. Об’єктом дослідження 
є педагогічний простір, педагогічний або учнівський колективи, система виховної роботи у школі, навчально-виховний процес, 
викладання дисципліни. Підготовка майбутніх учителів до організації міжкультурного діалогу у професійній діяльності має на 
меті заохочення учнів до розмаїття культурного життя, формування сприйнятливості цінностей та ідей представників інших 
культур та прагнення до взаємозбагачення культур. 

Ключові слова: навчально-виховний процес, міжкультурний діалог, діяльність викладача, педагогічні умови, компетентність, 
технологія підготовки.
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TECHNOLOGY OF ENGLISH TEACHER’S TRAINING  
TO THE ORGANIZATION OF INTERCULTURAL DIALOGUE

In the article the author considers the activity of the teacher and the educational activity of students as the pedagogical conditions, 
which are aimed at the development of the readiness of future English teachers to the organization of intercultural dialogue. The object of 
the study is the pedagogical space, pedagogical or student groups, the system of educational work at school, the educational process, the 
teaching of discipline. Training future teachers to organize intercultural dialogue in professional activities is aimed at encouraging students 
to a variety of cultural life, the formation of susceptibility of values and ideas of representatives of other cultures and the desire for mutual 
enrichment of cultures.

Key words: educational process, intercultural dialogue, teacher’s activity, pedagogical conditions, competence, training technology. 

Теоретичний аналіз проблеми підготовки майбутніх учителів англійської мови до організації міжкультурного діалогу в 
навчальному процесі та діагностика рівнів готовності майбутніх учителів англійської мови до організації міжкультурного 
діалогу дозволив визначити не лише основні підходи, тенденції і проблеми у професійній підготовці студентів, а й розро-
бити такі педагогічні умови, які б забезпечували ефективність навчально-виховного процесу.

Як показав теоретичний аналіз проблеми дослідження, всі педагогічні умови, що мають бути спрямованими на розви-
ток готовності майбутніх учителів англійської мови до організації міжкультурного діалогу, мають реалізовуватися через 
діяльність викладача і навчальну діяльність студентів, які, у свою чергу, здійснюються в різноманітних методах і формах 
навчання.

Викладач вищого навчального закладу має використовувати все багатство форм організації та методів професійної під-
готовки студентів: лекції, практикуми, екскурсії, ділові ігри, різноманітні технології та тренінгові вправи, активні методики 
тощо. Оскільки жодна з форм і технологій, а також і жоден з методів не є універсальним, ефективних результатів у розвитку 
готовності майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурного діалогу можна досягти, лише використовую-
чи всю їх сукупність [1, 2]. 

Отже, наша робота мала на меті створення таких педагогічних умов: 
– створення дидактико-комунікативного середовища у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу (під 

час викладання дисципліни “Основна іноземна мова”) і поза ним; 
– збагачення змісту дисциплін для спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)), зокрема, впро-

вадження для вчителів іноземної мови додаткового матеріалу щодо видів міжкультурного діалогу у зміст семінарських 
занять та занять із самостійної роботи; 

– запровадження спецкурсу “Організація міжкультурного діалогу у навчально-виховному процесі загальноосвітньої 
школи”; 

– залучення студентів у міжкультурну взаємодію у процесі самостійного вивчення іноземної мови та під час організації 
педагогічної практики у школі.

Визначені у ході дослідження педагогічні умови розвитку готовності майбутніх учителів англійської мови до організа-
ції міжкультурного діалогу обумовлені нагальною потребою у формуванні соціально-особистісних, загально-професійних 
та спеціально-професійних компетенцій фахівців і будуються на таких спеціалізованих та загальних принципах: цілісності 
та системності, багатоаспектності, відповідності та адекватності, полікультурності тощо [3].

Визначаючи педагогічні умови, ми виходили з того, що їх запровадження має носити комплексний характер, оскільки 
випадкові впливи і умови не сприяють забезпеченню ефективного результату. Зокрема, комплексний характер мають носи-
ти усі педагогічні дії і заходи, спрямовані на розвиток готовності майбутніх учителів англійської мови до організації між-
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культурного діалогу. Інтеграція визначених нами умов забезпечувала якість і ефективність формувальних впливів. Таким 
чином, педагогічні умови як система цілеспрямованої роботи забезпечували досягнення поставленої мети через виконання 
спеціалізованих завдань та реалізацію розроблених змісту, форм і методів розвитку готовності майбутніх учителів інозем-
ної мови до організації міжкультурного діалогу.

Важливим напрямком організації роботи була підготовча робота з викладачами і кураторами вищих навчальних за-
кладів, оскільки саме від них значною мірою залежить ефективність формування готовності майбутніх учителів іноземної 
мови до організації міжкультурного діалогу. 

Було запропоновано наступній алгоритм виконання роботи: 
– виявлення протиріччя між результатами попередньої роботи і методами, технологіями або окремими їх елементами; 

що забезпечують сучасні вимоги до знань, умінь та навичок міжкультурної комунікації; 
– заміна компонента або системи, які не сприяють розвитку комунікативної компетентності, новими найбільш ефек-

тивними; 
– адаптація відібраних методів і технологій для впровадження до конкретних умов; модифікація та послідовність за-

стосування;
– обґрунтування і опис нових педагогічних ідей, цілей, завдань, форм роботи, функцій, методів і принципів, закономір-

ностей організації та проведення навчально-виховної роботи (це може бути опис концепцій розвитку школи, моделей того 
чи того напряму міжкультурної комунікації, авторських програм та ін.);

– обговорення на засіданнях педагогічних рад суперечливих питань теорії та практики, пошук теоретичних положень, 
які допомагають знайти засоби і шляхи розв’язання та зняття суперечностей, встановлення відсутності в теорії, а іноді й у 
практиці, відповіді на запитання, що було поставлене під час дослідження, гіпотетичне формування нової ідеї, яка пояснює 
протиріччя або допоможе його зняти; аналіз і підбір фактів із педагогічної практики, які підкреслюють ефективність ідеї 
тощо;

– проведення системи заходів щодо мотивації пошуково-дослідної діяльності педагогічних працівників (пропаганда 
перспективного досвіду, творчі портрети вчителів-дослідників, інформація про хід педагогічного експерименту в районі 
тощо); 

–інформаційний супровід пошукової діяльності педагогів (створення банку педагогічних ідей, інноваційних знахідок, 
досвіду інтеракцїї;

– здійснення системи заходів (семінари-практикуми, творчі групи, методичні рекомендації тощо) щодо формування 
вмінь та навичок комунікативної компетентності учнів і вчителів.

Об’єкт дослідження, у загальному вигляді, – це педагогічний простір та область, в рамках якої знаходиться те, що буде 
досліджуватися (вивчатися): педагогічний або учнівський колективи, система виховної роботи у школі (класі), навчально-
виховний процес, викладання будь-якого предмету, профорієнтація школярів. 

Міжкультурна комунікативна компетентність постає певним психолого-педагогічним феноменом, тому в об’єкт дослі-
дження входить процес інформативно-екзистенціональної взаємодії суб’єктів культурно-освітнього простору.

Предмет дослідження – це або конкретна частина об’єкту або процесу, який, зокрема, і досліджується (перетворюється), 
або певний аспект розгортання об’єкту. Якщо об’єкт дослідження – система виховної роботи, то предметом можуть бути 
психолого-педагогічні умови тощо, якщо об’єктом дослідження буде навчальний процес, то предметом може бути певна 
технологія навчання учнів, певні методи навчання і т.п. 

Складність вимірювання навичок міжкультурної комунікації учнів пов’язана з тим, що і мислення і поведінка мають 
дворівневу структуру і виявляються в двох планах: зовнішньому (публічному, як правило, соціально прийнятному і демон-
строваному співрозмовникам) і внутрішньому (що найчастіше є імпліцитним, неявним або й свідомо приховуваним від 
стороннього ока та таким, що належить захищати від сторонніх впливів).

У такому сенсі міжкультурну комунікативну компетентність формувати і вимірювати можна за наступними критеріями:
‒ увага і толерантність до іншої (інакшої) думки, здатність аналізувати інші думки і адекватно реагувати на них; 
‒ здатність дискутувати, використовувати ввічливі форми звернення до опонентів, обговорювати предмет розмови, не 

переходячи на особистісні якості;
‒ навички публічного мовлення, ясного і виразного висловлювання;
‒ навички спільної праці в групі (розподіл функцій, взаємодопомога, витримка, доброзичливість);
‒ здатність сприймати зауваження, обстоювати власну позицію, залучення до власних міркувань висловлених ідей;
‒ використання інформаційних і комунікативних технологій. 
Діяльність викладачів та кураторів, які брали участь у дослідженні, спрямувалась на створення необхідних педагогіч-

них умов для розвитку готовності майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурного діалогу. У цьому плані 
їм необхідною була методична допомога, яка здійснювалась під час проведення спільних засідань кафедри, методичних 
семінарів, майстер-класів, круглих столів з питань реалізації “Програми міжнародної діяльності університету” тощо. Чільне 
місце в цьому процесі займала самостійна робота викладача, яка сприяла творчому пошуку, самостійному відбору й ана-
лізу необхідної інформації щодо розвитку готовності студентів до організації міжкультурного діалогу, умінню приймати 
рішення під час різних ситуацій, втілювати їх у власній педагогічній роботі, а також нести відповідальність за результати 
своєї діяльності.

Методична робота з викладачами і кураторами студентських груп була спрямована на: 
– поглиблення, осмислення, трансформацію знань щодо організації міжкультурного діалогу на заняттях із іноземної 

мови та у позанавчальний час, що було відповідним до завдань експериментально-дослідної роботи;
– оволодіння сучасною методологією і теорією організації міжкультурного діалогу на заняттях з іноземної мови та у 

позанавчальний час;
– впровадження у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів передового педагогічного досвіду, сучасних 

методичних розробок, освітніх технологій щодо організації міжкультурного діалогу;
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– ознайомлення викладачів та кураторів з державно-нормативними документами та сучасними тенденціями щодо орга-
нізації міжкультурного діалогу;

– вивчення динаміки рівнів готовності студентів до організації міжкультурного діалогу у процесі проведення форму-
вального етапу експерименту;

– сприяння інноваційній роботі викладачів іноземної мови зі студентами з метою підвищення їхнього професійного 
рівня і вдосконалення педагогічної майстерності;

– залучення викладачів та кураторів до творчої діяльності, розроблення змісту роботи по формуванню готовності май-
бутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурного діалогу, спеціалізованих методик і заходів культурологічно-
го змісту тощо.

Технологія підготовки і проведення педагогічної ради з проблеми формування готовності майбутніх учителів до орга-
нізації міжкультурного діалогу 

Мета: виявити педагогічні умови вищого навчального закладу і ступінь їх впливу на розвиток готовності майбутніх 
учителів до організації міжкультурного діалогу.

Завдання: розробити програму заходів, спрямованих на покращення навчально-виховного процесу у вищому навчаль-
ному закладі, спрямовану на розвиток готовності майбутніх учителів до організації міжкультурного діалогу.

Методи збору інформації: спостереження за професійною діяльністю викладачів і їх взаємодією зі студентами; опиту-
вання і анкетування учасників навчально-виховного процесу; аналіз і узагальнення зібраної інформації.

Підготовка до проведення тематичної педради „Розвиток готовності майбутніх учителів до організації міжкультурного 
діалогу ” здійснювалася творчими підгрупами у складі 6 осіб, кожна з яких мала своє поле дослідження.

Перша творча підгрупа висвітлювала проблему „Потенціал вищого навчального закладу у розвитку готовності майбут-
ніх учителів іноземної мови до організації міжкультурного діалогу”.

Друга творча підгрупа працювала над проблемою „Ціннісні аспекти у розвитку готовності майбутніх учителів інозем-
ної мови до організації міжкультурного діалогу”.

Третя творча підгрупа розробляла проблему „Оптимізація знань з проблеми розвитку готовності майбутніх учителів 
іноземної мови до організації міжкультурного діалогу ”.

Четверта творча підгрупа досліджувала питання „Мовленнєва діяльність учнів загальноосвітньої школи на заняттях з 
англійської мови як умова їх культурного розвитку та особистісного становлення”.

На засіданні навчально-методичної комісії філологічного факультету кожна з груп розкривала свою проблему, аналі-
зувала її стан, пропонувала рішення з найбільш важливих питань. Для викладачів та кураторів академічних груп, які не 
увійшли до творчих підгруп, також було поставлене завдання: слухати тих, хто виступає з пропозиціями, аналізувати педа-
гогічну роботу викладачів, висловлювати власну думку щодо різних спірних проблем педагогічної ради тощо.

Велика заслуга у підготовці викладачів до розвитку готовності майбутніх учителів 014.02 Середня освіта (Мова і літе-
ратура (англійська)) мови до організації міжкультурного діалогу в процесі роботи належала кафедрі англійської філології 
та методики викладання англійської мови, кафедрі німецької філології Мелітопольського державного педагогічного універ-
ситету імені Богдана Хмельницького. У процесі роботи свою ефективність довів розроблений нами спецкурс за вибором 
студента “Організація міжкультурного діалогу у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи”, розрахований на 
36 годин (1 кредит).

Мета курсу: розвиток соціально-особистісних та спеціально-професійних компетенцій майбутніх фахівців для забез-
печення у загальноосвітніх школах системи знань учнів про культурну різноманітність.

Завданнями курсу було систематизувати знання майбутніх вчителів іноземної мови щодо:
– закономірностей побудови навчально-виховного процесу в сучасному полікультурному суспільстві;
– основних реформ, що стосуються навчальних програм вивчення іноземних мов, вимог суспільства до виховання толе-

рантної особистості, здатної до налагодження взаємозв’язків у світі, що змінюється;
– основних принципів організації міжкультурного діалогу, правил мовленнєвого спілкування та особливостей підготов-

ки учнівської молоді на різних етапах їхнього становлення. 
Сформувати вміння (навички):
1. Здійснювати аналіз сучасних досягнень у навчально-виховному процесі та втілення передового світового та вітчиз-

няного педагогічного досвіду побудови міжкультурного діалогу у практику роботи з учнями;
2. Визначати основні напрями навчальної роботи по формуванню міжкультурної комунікації та стратегії їх забезпечення; 
3. Обирати доцільні форми, методи і прийоми побудови змістової основи для організації міжкультурного діалогу на 

практичних заняттях та у майбутній професійній діяльності.
Розвинути установки майбутніх учителів іноземної мови до:
– створення позитивного, комфортного навчального середовища у загальноосвітній школі;
– аналізу та рефлексії у засвоєнні цінностей інших культур;
– протистояння дискримінації в її різних формах;
– сприяння процесам народження нових культурних знань
– використання сучасних інноваційних методик і технологій в організації навчально-виховного процесу загальноосвіт-

ньої школи.
Навчально-виховна стратегія спецкурсу забезпечувалась реалізацією низки зазначених завдань для досягнення запла-

нованих результатів курсу шляхом:
– розгляду визначених питань на лекційних заняттях;
– участі членів експериментальної групи у семінарських заняттях, ділових іграх, тренінгах;
– залучення до виконання практичних завдань, спрямованих на набуття студентами експериментальної групи спеціалі-

зованих вмінь і навичок, соціально-особистісних компетенцій;
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– самостійного вивчення студентами навчально-методичного матеріалу на основі розробленого для спецкурсу завдань 
і вправ.

Особливістю даного спецкурсу було застосування на заняттях країнознавчого матеріалу, який служив засобом моти-
вації навчальної діяльності студентів в процесі формування та розвитку готовності до організації міжкультурного діалогу. 

Про позитивне ставлення кураторів та викладачів до майстер-класів, спільних практичних занять, спеціалізованих се-
мінарів свідчить проміжний зріз після п’ятого заняття “Основні труднощі в організації міжкультурного діалогу з дітьми 
та учнівській молоддю в сучасній школі”, який показав, що 85,6 % викладачів вищих навчальних закладів, включених в 
роботу, хотіли б продовжувати таку роботу; 68,5 % викладачів та кураторів академічних груп, вчителів загальноосвітніх 
шкіл – відмітили її прикладний характер і практичне значення; 35,6 % – створення спеціального середовища для професій-
ного становлення та зростання спеціально-професійних компетенцій, 35,6 % – можливість глибокого аналізу проблем, що 
стосується розвитку поваги в тих, хто навчається, до інших способів життя й підготовки їх до міжкультурного світу; 21,9 
% – перегляду існуючих можливостей щодо використання іноземних мов у позанавчальних виховних заходах та викладанні 
таких дисциплін, що розкривають різні аспекти міжкультурної взаємодії (наприклад, культурології, релігієзнавстві тощо) 
та необхідності щодо створення сприятливих умов для такого викладання; 28,7 % – можливість обміну думок щодо розви-
тку зв’язків і обмінів з установами й представниками всіх рівнів освіти в інших країнах; 2,7 % – сприяли конструктивній 
педагогічній діяльності у вирішенні спільних проблем тощо.

Суспільство зацікавлене у тому, щоб викладач англійської мови не тільки навчав студентів вмінню спілкуватися інозем-
ною мовою в усній формі, надавав можливість вдосконалюватися й розвивати знання, навички і вміння іншомовного спіл-
кування, а й формував професіонала високої культури, який ставить за мету у майбутній професійній діяльності заохочення 
дітей та учнівської молоді до розмаїття культурного життя, формування сприйнятливості цінностей та ідей представників 
інших культур та прагнення до взаємозбагачення культур через пошук спільних цінностей в інтересах справедливості, 
толерантності, миру [4].

Література:
1. Багатокультурність і освіта. Перспективи запровадження засад полікультурності в системі середньої освіти України. Аналі-

тичний огляд та рекомендації / за ред. О. Гриценка. Київ: УЦКД, 2001. 55 с.
2. Гуренко О. І. Запровадження освітньо-просторового підходу до полікультурної освіти майбутніх соціальних педаго-

гів [Текст]. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : Нау-
ковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Ніжин : НДУ  
ім. М. Гоголя, 2016. № 1. С. 167–172.

3.  Толерантность в межкультурном диалоге / отв. ред.: Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко. Москва, 2005. 372 с.
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
ЯК ІНОЗЕМНОЇ СТУДЕНТАМ НАФТОГАЗОВОГО ПРОФІЛЮ

У статті описано особливості застосування інтерактивних методів навчання під час вивчення української мови як іноземної 
студентами нафтогазового профілю. Обґрунтовано доцільність використання конкретних інтерактивних методів навчання за-
лежно від рівня володіння слухачами українською мовою та на різних етапах її вивчення. Викладено алгоритм проведення занять 
із застосуванням на них рольових та лінгвістичних ігор, методу «гронування», інтерактивних екскурсій, дискусійних інтерак-
тивних методів. Доведено ефективність використання інтерактивних методів навчання під час вивчення усних розмовних тем, 
термінології нафтогазової галузі, для розуміння змісту текстів фахової тематики, формування у студентів уявлення про основи 
професійної діяльності. Окреслено перспективи подальших досліджень використання інтерактивних методів навчання. 

Ключові слова: інтерактивні методи навчання, українська мова як іноземна, термінологія нафтогазових дисциплін, рольові 
ігри, лінгвістичні ігри, метод «гронування», інтерактивна екскурсія, дискусія, мозковий штурм.
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THE INTERACTIVE TEACHING METHODS FOR STUDYING UKRAINIAN  
AS A FOREIGN LANGUAGE BY STUDENTS OF OIL AND GAS SPECIALTY

The fact that a significant number of foreign students from different countries of the world are studying in Ukraine encourages research-
ers to search for the best methods of their training. In particular, high-quality teaching of Ukrainian language as a foreign one is especially 
important, since without knowing it a foreigner may experience significant difficulties in adapting to a foreign language environment. In 
addition, the task of the educational institution where a foreigner gets education is to provide him with high-quality educational services 
that will help him to form professional communicative competence and prepare him for further professional activity in the chosen specialty. 
However, if a foreign student does not speak the language of instruction, he will not be able to properly master the fundamentals of profes-
sional disciplines and, accordingly, it will be difficult for him to work in the future. This may lead to a decrease in the number of foreigners 
who would like to study at Ukrainian institutions of higher education. That is why modern scientists are actively exploring and testing inno-
vative learning technologies that contribute to learning of a greater amount of educational material.

However, until now the use of interactive teaching methods in the study of Ukrainian as a foreign language by foreign students study-
ing in oil and gas specialties has not been the subject of scientific research. We consider a sufficient level of proficiency in the language of 
instruction to be especially important since foreign students have to master difficult disciplines to study.

The article describes the features of the use of interactive teaching methods in the study of Ukrainian as a foreign language by students 
of oil and gas specialty. The expediency of using specific interactive teaching methods is substantiated, depending on the level of students’ 
knowledge in the Ukrainian language and at different stages of its study. An algorithm for conducting classes using role-playing and lin-
guistic games, “cluster” method, and interactive methods is presented. The effectiveness of the use of interactive teaching methods to study 
of oral conversational topics, the terminology of the oil and gas industry, to understand the meaning of texts of professional subjects, to form 
students’ understanding of the basics of professional activity has been proved. The prospects for further research on the use of interactive 
teaching methods are identified.

Key words: interactive teaching methods, Ukrainian as a foreign language, terminology of oil and gas subjects, role-playing games, 
linguistic games, “cluster” method, interactive tour, discussion, brainstorming.

Навчання в Україні значної кількості студентів-іноземців з різних країн світу спонукає дослідників до пошуку опти-
мальних методів їх навчання. Зокрема, особливо важливим є якісне викладання української мови як іноземної, оскільки без 
знання мови іноземець відчуває значні труднощі в адаптації в чужомовному оточенні. Крім того, завданням навчального за-
кладу, де здобуває освіту іноземець, є надання йому якісних освітніх послуг, що допоможуть сформувати професійну кому-
нікативну компетенцію, підготувати його до подальшої професійної діяльності за обраним фахом. Проте, якщо студент-іно-
земець не володіє мовою навчання, йому не вдасться опанувати належним чином основи фахових дисциплін і, відповідно, 
йому складно буде в майбутньому працювати. Це може призвести до зменшення кількості іноземців, які хотіли б навчатися 
в українських закладах вищої освіти. Саме тому сучасні науковці активно досліджують та апробовують інноваційні техно-
логії навчання, які сприяють засвоєнню якнайбільшої кількості навчального матеріалу. Спираючись на досягнення світової 
лінгводидактики, вчені на сьогодні приділяють особливу увагу інтерактивним методам навчання. Це пов’язано з тим, що, 
за даними американських вчених, під час лекції засвоюється тільки 5% матеріалу, під час читання – 10%, роботи з відео/
аудіо матеріалами – 20%, під час демонстрації – 30%, під час дискусії – 50%, під час практики – 75%, а коли навчати інших 
чи відразу застосовувати знання – 90% [10, с. 9].

Тому значна кількість наукових і методичних праць зараз присвячена дослідженню ефективності застосування інтер-
активних методів навчання під час вивчення іноземних мов (А. Циркаль, А. Мартиненко та ін.) і зокрема української мови 
як іноземної Останнім часом серед дослідників цього питання помітна тенденція до викладу результатів використання 
інтерактивних методів навчання під час вивчення української мови як іноземної студентами окремих спеціальностей. Так, 
наприклад, І. Василяйко розглядає використання таких методів для вивчення термінології кіномистецтва [2]; Л. Кісіль при-
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діляє увагу методам навчання українського діалогічного професійного мовлення студентів-іноземців транспортних спеці-
альностей [3]; Г. Бойко описує особливості вивчення архітектурних термінів за інтерактивним методом «навчаючи – вчуся» 
чужоземними студентами 1 курсу [1].

Проте досі не було предметом наукових розвідок застосування інтерактивних методів навчання під час вивчення укра-
їнської мови як іноземної студентами-іноземцями, які навчаються за спеціальностями нафтогазового профілю. Вважаємо 
особливо важливим для формування їх професійної компетентності достатній рівень володіння мовою навчання, оскільки 
їм доводиться опановувати складні для вивчення дисципліни.

Метою нашої статті є описати інтерактивні методи навчання, застосування яких у нашій педагогічній практиці сприяло 
найбільш успішному засвоєнню української мови та подальшому використанню її як у повсякденному спілкуванні, так і на 
заняттях зі спецдисциплін студентами нафтогазового профілю.

Як стверджують дослідники, інтерактивні методи навчання на відміну від традиційних базуються на активній взаємодії 
учасників навчального процесу. Застосування цих методів дозволяє зробити навчальний процес менш втомлюваним для 
учасників [12].

Слово «інтерактивний» походить з англійської мови. “Inter” – це «взаємний», “act” – «діяти». «Інтерактивний» означає 
сприяти, взаємодіяти, чи перебувати в режимі бесіди, діалогу з будь-чим (комп’ютером) чи будь-ким (людиною). Значить 
інтерактивне навчання – це перш за все діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія викладача і слухача [12].

Таке навчання спрямоване на розвиток творчого потенціалу студента, вміння мислити та швидко реагувати, покращу-
ючи комунікативні навички [13], що є особливо важливим для студентів-іноземців під час занять зі спеціальних дисциплін, 
коли їм не просто слід поверхово володіти українською мовою, а швидко сприймати теоретичний матеріал, правильно 
його інтерпретувати та успішно виконувати на його основі практичні завдання, щоб повною мірою відбулося формування 
необхідних їм професійних навичок.

Використання інтерактивних методів навчання на заняттях з української мови як іноземної захоплює студентів, про-
буджує в них інтерес та мотивацію до подальшого вивчення української мови, навчає самостійного мислення та дій [12].

Науковці виділяють значну кількість інтерактивних методів навчання. Сутність всіх цих методів докладно описана, та 
обґрунтована доцільність їх використання під час навчання як учнів, так і студентів та навіть дорослих [10, 12, 13]. Тому 
у цій розвідці ми зупинимося на описі сутності застосування інтерактивних методів навчання, які виявилися ефективними 
саме в нашій практиці викладання української мови як іноземної для студентів нафтогазового профілю.

Насамперед зазначимо, що не завжди студенти-іноземці сприймають викладача української мови як того, хто може до-
помогти їм соціалізуватися в чужомовному для них суспільстві, допомогти у вивченні інших предметів, тому викладачеві 
вже з перших занять слід створити в групі таку атмосферу, яка допомогла б зрозуміти: всі мовні труднощі, що виникають 
у студентів під час щоденного спілкування чи роботи на заняттях з інших дисциплін, вони можуть подолати в аудиторії, де 
вивчають українську мову як іноземну. Створенню такого враження особливо сприяє застосування інтерактивних методів 
навчання.

Проте перед застосуванням будь-якого з цих методів враховуємо те, що групи сформовані зі студентів з різних країн з 
різним початковим рівнем володіння українською мовою. Тому чітко пояснюємо, як виконувати завдання: якщо хоч один 
студент не розуміє суті завдання, – мети заняття не буде досягнуто, адже сутність інтерактивного навчання полягає в тому, 
щоб залучити до роботи кожного студента в групі.

Отже, на І курсі у зв’язку з наявністю студентів із різним рівнем володіння українською мовою особливу увагу приді-
ляємо вивченню розмовних тем: «Знайомство», «Місто», «Магазин», «Освіта» тощо, щоб адаптувати студента-іноземця в 
мовному середовищі. На заняттях насамперед ознайомлюємо студентів з усім, що стосується навчального процесу саме в 
нашому університеті: графіки навчального процесу, суть понять «залікова» та «екзаменаційна сесія», «перескладання», «за-
лікова книжка» тощо, особливості проживання в студентському гуртожитку, студентське кафе, як знайти квартиру й т. д.

Під час вивчення цього матеріалу на перший план виходить навчання усного діалогічного мовлення, для чого ми ви-
користовуємо рольові й лінгвістичні ігри, ситуативні вправи, інтерактивні екскурсії.

Значну кількість інтерактивних методів навчання, застосування яких спрямоване на розвиток діалогічного мовлення 
студентів-іноземців запропонувала дослідниця Г. Швець. Деякі з них ми застосовуємо на своїх заняттях. Для закріплення 
вивчених під час складання або читання діалогів-зразків елементарних фраз-відповідей як контрольний захід використову-
ємо гру «ланцюжок», коли на запитання викладача відповідають по черзі студенти, намагаючись кожен по-різному сфор-
мулювати відповідь – позитивну і негативну, наприклад:

Як минули вихідні? – Добре. Весело. Ми ходили гуляти. Ми ходили за покупками. Ми святкували день народження друга. 
Ми багато спали…

Як минули вихідні? – Погано. Була погана погода. Було багато домашніх завдань…
«Виграє» той студент, який закінчив ланцюжок і після нього вже немає варіантів відповідей [14, с. 301–302].
 Пізніше, коли навички цієї гри добре закріплені, питання групі ставить вже один зі студентів відповідно до тієї теми, 

яку ми вивчали.
Як ми вже зазначали, вивчення теми «Освіта. Університет» є особливо важливим, оскільки її добре засвоєння сприятиме 

щоденному психологічному комфорту студента-іноземця, якому неодноразово доводиться звертатися в дирекцію центру 
навчання іноземних студентів з різноманітними питаннями. Під час закріплення цієї теми застосовуємо ситуативний метод. 
Спершу студенти вивчають напам’ять діалоги у ситуаціях на зразок: «Студент хоче дізнатися номер своєї групи й аудито-
рії», «Як змінити спеціальність», «Як отримати дозвіл на дострокове складання заліків чи іспитів», «З ким можна погово-
рити про умови проживання в гуртожитку», «З ким можна поговорити про оплату за навчання» тощо [14, с. 307]. А потім 
розігрують ситуації, створивши перед цим «робочі місця» для працівника дирекції та директора чи заступника директора 
центру організації навчання іноземних студентів, щоб максимально наблизити ситуацію до реальної. При цьому намагає-
мося, щоб у ролі працівника дирекції в кожній ситуації опинявся інший студент, або ж щоб кожну ситуацію розіграли всі 
студенти в групі. Після відпрацювання навичок проводимо контрольне заняття, на яке запрошуємо працівників дирекції, 
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щоб студенти могли переконатися, що їх розуміють, що вони правильно вимовляють слова та можуть у доступній формі 
сформулювати своє прохання.

Метод розігрування ситуацій практикуємо для закріплення більшості розмовних тем часто із залученням відповідного 
реквізиту для максимального наближення рольової гри до реальних випадків спілкування.

Під час вивчення теми «Місто» проводимо зі студентами інтерактивну екскурсію, метою якої є не лише актуалізувати 
вивчений лексичний матеріал, а й ознайомити іноземців з історичними місцями нашого міста, пам’ятками архітектури, а 
також із розташуванням місць, які їм необхідно буде найчастіше відвідувати протягом навчання: аптеками, магазинами, 
ринком, центральною частиною міста, поліклініками тощо. Після екскурсії закріплюємо побачене й почуте: студенти об-
мінюються враженнями, розповідають, що їм найбільше запам’яталося, а також те, про що б вони хотіли обов’язково розпо-
вісти своїм рідним і знайомим на батьківщині. Як підсумування вивченого під час екскурсії на домашнє завдання студенти 
створюють дописи в соцмережах, що є організованим як змагання, чий пост набере найбільше «лайків», відповідно до цього 
ми оцінюємо їхню домашню роботу. Іншим контрольним заходом є аудіювання за текстом «Вулиці Івано-Франківська» у 
формі тестових завдань, а також заповнення пропусків у реченнях із тексту. Такі різноманітні форми роботи дозволяють 
залучити усі канали сприйняття інформації і таким чином допомогти студентам успішно засвоїти тему.

На пізніших етапах навчання (орієнтовно з другого семестру першого курсу) зосереджуємо увагу на складнішому гра-
матичному та лексичному матеріалі, а також на вивченні термінології нафтогазової галузі та формуванні у студентів по-
няття про основи професійної діяльності, адже, як зазначають дослідники, «використання інтерактивних навчання у не-
мовному вузі буде більш ефективним, якщо зміст навчального процесу буде тісно пов’язаний з майбутньою професійною 
діяльністю студента» [9]. 

На цьому етапі вивчення мови ми застосовуємо лінгвістичні ігри, метод гронування, а на старших курсах (найчастіше 
на третьому) – дискусії на основі прочитаного в текстах професійної тематики та метод мозкового штурму.

Для відпрацювання навички проведення подальших лінгвістичних ігор застосовуємо роботу із картками під час вивчен-
ня фразеологізмів: пропонуємо двом командам зіставити картки. У групах, які навчаються українською мовою, студенти 
добирають до картки із фразеологізмом картку із відповідним йому значенням. Також цю гру можна проводити із викорис-
танням мобільного Інтернету, адже в Інтернеті є значна кількість сайтів із лінгвістичними іграми (наприклад, LearningApps.
org). У групах, які навчаються в університеті англійською мовою, студенти зіставляють український фразеологізм із відпо-
відним йому англійським. На основі виконання цього завдання вони вводять вивчені фразеологізми у речення. Такі вправи 
завжди викликають значне зацікавлення і посилюють мотивацію до навчання завдяки емоційно-експресивному наванта-
женню фразеологічних одиниць. Багато з вивчених українських фразеологізмів іноземці охоче починають використовувати 
у своєму мовленні, особливо ті, які характеризують поведінку чи особисті якості людини, на зразок: «як білка в колесі», 
«бідний як церковна миша», «рання пташка» тощо.

За моделлю цих ігор організовуємо роботу із засвоєння лексики й термінології зі спеціалізованих дисциплін, які вивча-
ють студенти. Пропонуємо двом командам зіставити картки, де написані термін та його визначення, де зображена частина 
нафтогазового устаткування та її назва; схематичні зображення шарів земної кори, де розташовані поклади нафти й газу, та 
їх назви; під час вивчення словотвору – зіставити частини складних термінів (крекінг-процес, керноприймач, гідротехніка, 
турбобур тощо) або поєднати термінологічні сполучення на зразок: нафтове буріння, гігантські родовища, виснажене 
родовище й т. ін.

Тут також застосовуємо метод «навчаючи – вчуся»: працюючи в парах, студенти повинні пояснити одне одному зна-
чення термінів, написаних на картці. Або один зі студентів пояснює усій групі значення терміна, обраного ним з картки, а 
його одногрупники повинні відгадати, який саме термін він описує.

Ефективність такої роботи надзвичайно висока, адже коли студент-іноземець бачить свою спроможність пояснити ін-
шим значення доволі складних понять іноземною мовою, у нього підвищується самооцінка, він більш упевнено почуваєть-
ся на заняттях спеціалізованих дисциплін, що стимулює його до подальшого інтенсивного навчання.

Запропоновану дослідницею Г. Швець роботу в парах над текстом [14, с. 302] застосовуємо під час читання текстів за 
фахом. Після прочитання тексту і пояснення значень незрозумілих слів пропонуємо студентам розділитися на пари і запи-
тувати одне одного щодо змісту тексту, таким чином залучивши до роботи всю групу.

Наприклад, під час читання й опрацювання змісту тексту «Гігантські родовища світу» студенти мають змогу використа-
ти вивчені під час складання ситуативних діалогів на певні теми конструкції на зразок: Що таке гігантські родовища? Де 
розташовані гігантські родовища? Скільки нафти й газу є в гігантських родовищах? – і водночас активізувати вживання 
вивченої з тексту спеціалізованої лексики. Для того щоб проконтролювати виконання завдання, просимо студентів запису-
вати свої питання й відповіді. А після їх озвучення коментуємо правильність вимови слів та граматичної побудови речень. 
Як показує досвід, через деякий час після закріплення навичок такої роботи студенти самі успішно виправляють допущені 
товаришами помилки. Проте викладачеві слід обов’язково зберігати атмосферу доброзичливості в групі, щоб процес на-
вчання не перетворився на висміювання студентами одне одного.

Метод гронування застосовуємо для формування у студентів поняття про основи професійної діяльності. Найкраще 
його використовувати після прочитання і перекладу текстів відповідної тематики, оскільки його застосування сприяє оста-
точному розумінню суті понять, пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю інженера нафтогазової галузі. «Ця 
стратегія спрямована передусім на стимулювання мислення слухачів про зв’язок між окремими поняттями» [4, с. 17]. На-
приклад, записуємо на дошці слова «інженер», «родовище», «свердловина», «газ» тощо. Навколо студенти записують слова 
чи фрази, які спадають на думку щодо обраного поняття, те саме роблять і в зошитах. Коли всі слова, які студенти прига-
дали у зв’язку з цими поняттями, вичерпані, слухачі встановлюють, де це можливо, зв’язки між словами і складають на їх 
основі словосполучення, речення або й текст. «Така робота виробляє навички зв’язного мовлення, розвиває мислення» [4,  
с. 17]. Подамо конкретний приклад застосування методу гронування: до записаного на дошці слова «родовище» студенти 
добирають вивчені під час читання професійних текстів слова «газове», «нафтове», «виснажене», «видобування», «інже-
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нер», «гігантське», «розробка» тощо. На основі записаних лексичних одиниць складають речення на зразок: Інженер за-
ймається розробкою нафтових і газових родовищ. У світі є багато гігантських родовищ і под.

На старших курсах можна використовувати інтерактивні методи, для успішного застосування яких студенти мають 
досягти високого рівня володіння українською мовою. Наприклад, на основі прочитаного тексту «Катастрофа у Мексикан-
ській затоці» можна провести дискусію щодо способів запобігання екологічним катастрофам і аваріям, які трапляються під 
час видобування нафти й газу. Така дискусія потребує також достатнього багажу теоретичних знань з відповідних фахових 
дисциплін, до неї можна залучити й викладачів спеціальних дисциплін.

Також вирішення проблеми аварій, спричинених видобуванням корисних копалин, студенти можуть спробувати від-
шукати методом мозкового штурму, який полягає в тому, що необхідно висловити якомога більше ідей та зафіксувати 
їх; записати всі висловлені ідеї, навіть безглузді, і з цих ідей сформулювати можливі варіанти розв’язання поставленого 
завдання. Для студентів є особливо цінним побачити, як з їхніх ідей формується вирішення серйозної життєвої проблеми, 
застосування цього методу підвищує мотивацію не лише до вивчення української мови як іноземної, а й до вивчення фа-
хових дисциплін.

Проте, ще раз підкреслимо, що для того, щоб у студентів виникали ідеї, як запобігти екологічним катастрофам та ава-
ріям, пов’язаним із видобуванням нафти і газу, вони повинні мати достатні знання з фахових дисциплін, уявлення про те, 
що саме може призвести до фатальних наслідків, спричинити аварію, щоб уникати певних дій, вчинків, професійної не-
дбалості.

Враховуючи сказане, зазначимо, що вивчення української мови як іноземної студентами будь-якого профілю, і зокре-
ма нафтогазового, за допомогою інтерактивних методів навчання повинне бути тісно пов’язане з реалізацією на заняттях 
міжпредметних зв’язків. Також викладач повинен забезпечити наступність використання інтерактивних методів від най-
простіших (рольові ігри, розігрування ситуацій, робота в парах, лінгвістичні ігри) до складних (гронування, дискусії, метод 
мозкового штурму) відповідно до рівня володіння студентами українською мовою.

Результатом успішного використання цих методів під час вивчення української мови як іноземної є досягнення студен-
тами порозуміння у повсякденному спілкуванні, успіхи на заняттях з фахових дисциплін, створення сприятливої атмосфери 
спілкування у групі, сформованій зі студентів з різних країн, а це є найкращою мотивацією для вивчення української мови.

Перспективою подальших досліджень у цьому напрямку є поглиблене вивчення особливостей застосування диску-
сійних інтерактивних методів не тільки на заняттях з української мови як іноземної, а й на заняттях з фахових дисциплін, 
оскільки ці методи є надзвичайно дієвими для пошуку шляхів вирішення проблем, пов’язаних із майбутньою професійною 
діяльністю інженера нафтогазової галузі.
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MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF VETERINARY TERMINOLOGY  
IN THE CONTEXT OF TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

English for Veterinary Medicine, its main requirements and principles, are studied within the scope of English for Specific Purposes. 
The difference between the aims of the students studying ESP and those mastering it as a second language is demonstrated. The emphasis is 
made on the necessity of high competence in General English as a precondition for successful ESP work. The importance of the awareness 
of specific veterinary terminology, grammatical structures typical of scientific style and the ability to use them in communication in the future 
professional life is underlined. The article shows the peculiarities of veterinary terminological system and represents a typical classifica-
tion of the given terms according to their structure. The main morphological features of the words of Greek and Latin origin are listed and 
analyzed in details. The importance of understanding the most frequently used terminoelements and their recognition in the structure of the 
unknown terms is shown. The phonetical peculiarities of some words are also demonstrated. The article comprises exercises for mastering 
and testing veterinary terminology in different reading, speaking, writing and listening activities. The complex attitude to such exercises as a 
preparation for future professional communicative activity is demonstrated. The necessity of using communicative approach is emphasized. 
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕТЕРИНАРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  
В КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Англійська мова для ветеринарної медицини трактується як така, що відповідає основним вимогам та принципам англійської 
мови за професійним спрямуванням. У статті розглядаються особливості ветеринарної термінологічної системи англійської 
мови та типова класифікація цих термінів відповідно до їхньої структури. Представлені основні морфологічні характеристики 
слів грецького та латинського походження, наголошена важливість їхнього розуміння для збагачення професійного мовлення. 
Стаття містить вправи для опанування ветеринарною термінологією. Підкреслюється необхідність комплексного підходу до 
роботи над професійними термінами та відпрацювання їх у всіх видах мовленнєвої діяльності. Продемонстровані деякі грама-
тичні особливості наукового стилю ветеринарної літератури. 

Ключові слова: англійська мова за професійним спрямуванням; англійська для ветеринарної медицини; деривативи; структу-
ра; терміноелементи

Introduction. The problem of English for Specific Purposes (ESP) methodology is very important nowadays. It was researched 
by many scholars, including L. Anthony, T. Hutchinson, A. Waters, S. Starfield. Comparing the needs of ESP students to those who 
study English as a Second Language (ESL), I. Potenko denotes that, unlike the last ones, they “are often mature people who already 
have some association with the language and are now learning it in more depth to use it in professional communication to achieve 
certain job-related functions” [8, p. 57]. According to Monica Bracaj, ESP learners “use language as a tool in facilitating success in 
professional life” [5, p. 42]. In order to help the students to achieve their goal, the teachers should employ “effective, ongoing, needs 
assessment and target situation analysis” [7, p. 118]. 

The mentioned above is equally true for the students and teachers of English in the domain of veterinary medicine. It requires 
both a high level of language competence in EGP (English for General Purposes) and mastering specific veterinary terminology 
and grammatical structures typical of scientific style. To achieve it, an emphasis is made on teaching professional terminology and 
practicing it in the complex of communicative activities.

 Although “the teaching of vocabulary in ESP follows similar general principles to those in EGP” [6, p. 85], it is necessary to 
take into consideration the specific character of the terminology that is studied. 

Thus, the aim of our work is to summarize the main features of veterinary terminology concerning its origin and structure and 
suggest the ways of practicing it in a complex of language activities. The methods of our research are the analysis of methodolog-
ical literature and synthesis of theoretical data and practical experience. The communicative approach and partially the reading and 
grammar-translation methods are the basis of our work with students studying English for veterinary medicine. As the main idea of 
the communicative approach is to teach the learners to communicate in real-life situations, we choose the real texts as material for 
our classes based on modern investigations and rich in veterinary terms and content. We agree with O. S. Syrotin [4, p. 61], who 
states that the success in mastering special terminology depends on the right choice of the foreign professional material. We also 
create such exercises and tasks that encourage our students to speak more on the suggested topics and enable them to take part in the 
modelled conversations.
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Results and Discussions. Veterinary terms are very numerous and diverse. Following Yu. Rozhkov [3, p. 227], we understand 
them as special words denoting the notions of veterinary medicine as a science and a sphere of veterinary activity.

The origin of veterinary terms is mainly Greek or Latin. It is reflected in a number of derivative elements peculiar to them and 
inherited by modern European languages. Following V.V. Vynohradov, we regard such derivatives as international terminoelements 
[2, p. 164]. The most frequent examples of Greek prefixes and roots are: hypo- (e.g., hypothalamus), hyper- (hyperglycemia), -hydro- 
(hydronephrosis), -aesth- (anaesthesia), -aem- (anaemia), -phyt- (phytotherapia), -pharm- (pharmacology). Latin prefixes and roots 
are duct- (e.g., ductal), -migr- (migration), sub- (subgastric), trans- (transmission) etc. 

The origin of some terms is also reflected in their spelling and pronunciation. It is important to teach students to pronounce them 
correctly, e.g., -ch- is pronounced as [k] (e.g., bronchi, chemical, chimaera, chiropractic, cholesterol, chronic, hierarchy, ichthyolo-
gy, stomach, technological), -ph- as [f] (eosinophilia, esophagus, lymph, nephritis, pharynx, phylum, prophylaxis), diphthong eu as 
[ju:], (pasteurization, pleuritic, leukocytosis), p is silent in words like pneumonia.

Plural of Greek and Latin nouns is also essential to take into consideration while teaching veterinary students: e.g., alveolus 
(sing) – alveoli (pl), bacillus (sing) – bacilli (pl), bacterium (sing) – bacteria (pl), diagnosis (sing) – diagnoses (pl), fungus (sing) – 
fungi (pl), genus (sing) – genera (pl), nucleus (sing) – nuclei (pl), phylum (sing) – phyla (pl). 

It is necessary not only to teach students some amount of professionalisms, but also to inform them of general peculiarities of 
English veterinary terms, including their structure, so that they could master them more successfully. Structurally, English veteri-
nary terminology is multiform. I. Amelina and S. Hopak distinguish simple terms containing one word; complex ones comprising 
two words; combined forms; shortenings and abbreviations (containing one, two, three or four letters); derivative forms [1, p. 157]. 

The majority of medical and veterinary terms are derivative ones. The awareness of the unique morphology of veterinary termi-
nology and its derivative elements (prefixes, roots, suffixes, and combining vowels) enables students to understand more words. The 
students should be taught to break such terms into prefixes, suffixes and roots, determine the meaning of the corresponding elements 
and make up definitions (e.g., CARDIO/LOGY: the study of the heart).

Prefixes usually indicate:
1) location (e.g., endo- means “within” or “inside”: endoparasite is an organism that lives in the body; ecto- is “outside”: ec-

toparasite is an organism that exists on the outer surface of the body; inter- stands for “between”: intercostal – between the ribs); 
2) number (poly- indicates excessiveness: polyuria is frequent urination; olygo- implies “little”: oliguria is rare urination);
3) status (dis- means “painful” or “bad”: dysphagia is difficulty while eating or swallowing);
4) time (post- is “after”: postanaesthetic stands for “after anesthesia”). 
In order to practice the mentioned above groups of prefixes the following tasks could be suggested while working on veterinary 

terminology: 1) to look through common prefixes (e.g., a-/an-, ab-, ad-, anti-, ecto-, endo-, hyper-, hypo-, inter-, intra-, oligo-, peri-, 
poly-, post-, pre-, sub-, super-) and match them with their interpretations (“above”, “after”, “against”, “around”, “away from”, “be-
fore”, “below”, “between”, “decreased”, “difficult”, “excessive”, “inside”, “little”, “many”, “outside”, “towards”, “within”, “with-
out”); 2) to find the opposites (ecto- / endo-, hyper-/ hypo-, pre- / post-, sub- / super-); 3) to choose and fill in a prefix according 
to the given definition (…operative – pertaining to the period after operation (postoperative); …natal – concerning the time before 
birth (prenatal)).

Roots are parts of the terms that hold the main meaning of the word. A great number of them concerns a corresponding organ 
or body system (e.g., arthr/o- (“joint”), cardi/o- (“heart”), cephal/o- (“head”), col/o- (“large intestine” (“colon”)), derm- (“skin”), 
encephal/o- (“brain”), gastr/o- (“stomach”), hem/o (“blood”), hepat/o- (“liver”), hist/o- (“tissue”), nephr/o- (“kidney”), neur/o- 
(“nerve”), ophthalm/o- (“eye”), oste/o- (“bone”), rhin/o- (“nose”), ur/o- (“urinary tract”).

To master the words with such roots, we offer our students different tasks. For example, three groups of words are given: 1) 
common root words (e..g., arthr/o, cardi/o, dent/o, enter/o, gastr/o, hepat/o, lapar/o, mast/o, nephr/o, naso/o, oste/o, rhin/o); 2) the 
words denoting the part of the body it relates to (abdomen, bone, heart, intestines, joint, kidney, liver, mammary gland, nose, stom-
ach, teeth); 3) corresponding words and terminoelements in the native language. The tasks are: 1) to match the roots of the words 
from the first column with the words denoting the parts of the body from the second one; 2) to label the pictures of the body systems 
with the corresponding terms and 3) to memorize the pairs of words. 

The next step is to teach the learners common medical (veterinary) suffixes with the following meanings: e.g., -itis (inflam-
mation), -osis (condition), -ectomy (surgical removal), -stomy (making a surgical opening), -plasty (repairing surgically), -tomy 
(making an incision), – centesis (surgical puncture), -pathy (disease), -logy (the study of), -graphy (the act of using an instrument to 
record), -gram (a record of), -scope (instrument used to examine or view), -scopy (the act of using an instrument for viewing), -lysis 
(breaking down), -therapy (treatment). The tasks are: 1) to make up as many terms as the students can using common roots denoting 
mentioned above parts of the body and the suffixes (e.g., arthrosis, cardiogram, enteroscopy, gastrostomy, hepatitis, laparocentesis, 
mastopathy, nasotherapy, nephritis, osteopathy, rhinoplasty etc.); 2) to explain them in English and 3) to make up sentences with the 
new words. The work can be conducted in groups.

A number of memory techniques can be used for the retention of new terms: 1) a word tree; 2) a diagram; 3) a matrix; 3) a bubble 
network, etc. 

The following matrix could be used at this stage:
-plasty -gram -scopy -stomy -itis -centesis -pathy -therapy

Cardio- +
Entero- +
Gastro- +
Hepat- +
Laparo- +
Masto- +
Naso- +
Nephr- +
Osteo- +
Rhino- +
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To test the terms, the following tasks are frequently used: 1) to fill in the blanks in the text with appropriate words; 2) to read 
definitions of the terms and guess a word. The students are also given 3) multiple choice and 4) true/false activities; 5) rearrangement 
tasks (e.g.: atitishep – hepatitis; pamastothy – mastopathy), etc..

Grammar at ESP classes doesn’t take as much time as at ESL lessons but some aspects require our attention. Prepositions should 
be practiced throughout the course as they constitute some difficulty for the students, e.g., the task is to read the text “Bovine Tuber-
culosis” [9, p. 90-92] and fill in missing prepositions (e.g., to be caused _ (by) bacteria, to be resistant _ (to) heat, to pass _ (through) 
the mucosa _ (with) fat globules, to be excreted _ (into) the air etc.). 

Irregular plural forms of some nouns concerning animals (e.g., a sheep – sheep, an ox – oxen, a fish – fish, a goose – geese, 
a mouse – mice, a deer – deer) are well known to the students from the course of ESL, but, nevertheless, should be mentioned as 
well as the collective nouns like cattle, swine, poultry, fowl, which are followed by verbs in plural, and the words ending in -s like 
surroundings, species, which are followed by verbs in singular.

Speaking on the veterinary scientific matters usually requires using the Passive Voice as it prevails in veterinary literature. The 
following activities are offered to practice it along with veterinary terms and correct word order: 1) to read the text and find examples 
of the Passive; 2) to write out all the Past Participle forms; 3) to turn the verbs (e.g., to inhale, to distribute, to cause, to characterize, 
to infect, to spread, to excrete, to contaminate etc.) into the Past Participle; 4) to put the words in the correct order (e.g., cannot/
cattle/grain/kept/be/alone/on – Cattle cannot be kept on grain alone); 5) to write the sentences in the Passive Voice (e.g., disease (to 
cause) by unknown bacteria. The virus (to carry) by insects. Several cows (to lose) because of improper care); 6) to make sentences 
in the Passive Voice active and vice versa.

The terms and grammar structures are practiced and tested in a complex of speaking, reading, writing and listening activities. For 
example, before studying the topic “Channels of Infection” [9, p. 89], the students are offered a brainstorm that consists in recollect-
ing the names of the body systems. The next task is to read the text and write down all the diseases mentioned in the text and divide 
them into infectious and non-infectious ones. Then the following table could be offered to fill in after a detailed analysis of the text:

Channels  
of infection

The name of the 
disease

Infectious or non-
infectious one

An affected body 
system (in animals)

Zoonosis
or not

An affected body system  
(in humans)

e.g., through 
the alimentary 
tract

Brucellosis Infectious Reproductive System Zoonosis Nervous system, reproductive 
system and joints

The students try to tell about the infections and their causation with the help of the given above table. As some information is not 
mentioned in the text (e.g., zoonosis character of some diseases and danger to people), the students have to listen to the additional 
information and fill it in the columns. They are also suggested some writing activities, e.g.: 1) to find the data about some other in-
fections from electronic resources; 2) to fill in the table and make up sentences using the following Passive constructions: the disease 
is caused by…; the … system is involved; the microorganisms are introduced into the organism with…; the diseases can (cannot) be 
transmitted to people. The students share the information in groups and make up dialogues.

Conclusions. Teaching English for veterinary medicine, like any other branch of ESP, requires an insight into the peculiarities of 
its terminological system. Veterinary terminology is diverse in its origin and structure. Explaining the main morphological features 
of special terms as well as practicing them in a complex of various reading, writing, speaking and listening tasks provides required 
results in mastering scientific terminology and developing communicative skills needed for future professional activity. 
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ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  
ЯК ЕЛЕМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

У статті подано загальний аналіз міжкультурної комунікації з акцентом на лінгвістичному аспекті міжкультурного спіл-
кування. Проаналізовано найважливіший аспект міжкультурної комунікації – лінгвістичний в рамках активізації вербального 
спілкування студентів-чужоземців засобами мови. З’ясовано значення термінів «комунікація», «міжкультурна комунікація» та 
доповнено власним тлумаченням. Висвітлено мовні відмінності, які можуть впливати на комунікацію між носіями різних мов і 
культур для подальшого використання результатів у практичній діяльності. Доведено, що опанування іноземними мовами акти-
візує навчальну діяльність студентів, у тому числі студентів-чужоземців. У рамках вербального спілкування розкрито особливос-
ті мовленнєвої культури різних комунікантів. 

Ключові слова: комунікація, міжкультурна комунікація, лінгвістичний аспект міжкультурної комунікації, мовний бар’єр, 
міжкультурний діалог, мовний код, культурний контекст.
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LINGUISTIC ASPECTS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION AS A ELEMENT  
OF ACTIVATION OF TRAINING ACTIVITIES OF STUDENTS-FOREASERS

The article defines the linguistic bases for formation of intercultural communication and outlines the role of foreign students in this 
process. The most important aspects of intercultural communication, in particular the linguistic one, were analyzed in the framework of 
activation of verbal communication of foreign students. A general analysis of intercultural communication with an emphasis on the linguistic 
aspect of intercultural communication was presented. The definitions of such terms as communication and intercultural communication were 
clarified and supplemented by our own interpretation. The language differences that may affect the communication between the speakers 
of different languages and cultures were explained in order to use the results in practice. Taking into account the fact that foreign students 
are people of different nationalities and with different political preferences, interests, behavioral norms and aesthetic tastes, the ways of 
purposeful management of the learning process, which is subordinated to the aim of professional training in formation of internal motives 
and goals for learning, were studied. The language differences that can affect communication between speakers of different languages were 
made actual. The significance of the competence-based approach in education was explained (the development of each student’s ability to 
independently find and solve problems of different nature, in particular a foreign student should not only master the Ukrainian language as 
a means of communication, but also act as a member of society in a new socio-cultural space). The cognitive aspects of the language that 
affect the minds of students and help to find the most successful methods of obtaining knowledge were identified. The features of the linguistic 
culture of different communicants were analyzed in the framework of verbal communication.

Key words: communication, intercultural communication, linguistic aspect, language barrier, intercultural dialogue, language code, 
cultural text.

У сучасному світі людське спілкування набуває нових форм і ставить перед собою глобальні завдання. Налагодження 
контактів з іншими країнами передбачає оволодіння іноземними мовами. У зв’язку з цим вивчення іноземних мов набуває 
особливої ваги, зумовлюючи глибокий інтерес до міжкультурної комунікації як до науки, так і до практичної галузі. Тому 
настає потреба у визначенні сутності міжкультурної комунікації та аспектів її вивчення.

Основою міжкультурної комунікації є мова, у якій пізнаються особливості як людської особистості, так і національно-
культурної спільноти. Непорозуміння відбуваються через порушення норм і правил, прийнятих у конкретному соціумі. 
Однією з найважливіших складових людської поведінки, яка формується у певному соціокультурному середовищі, є ко-
мунікація. Саме мовні механізми дозволяють уникнути мовних перешкод у спілкуванні з представниками різних культур, 
якщо комунікант добре володіє не тільки іноземною мовою, але й знаннями про культурні особливості окремої країни. 
Отже, міжкультурна комунікація як приклад взаємодії культур особливого значення набуває у лінгвістичному аспекті. На 
думку Л. Е. Лебедєвої, «лінгвістичний аспект міжкультурної комунікації, у свою чергу, полягає в дослідженні вербальних 
і невербальних маркерів культурної інформації задля досягнення комунікативного співробітництва представників різних 
культур і запобігання комунікативного конфлікту» [4, с. 247].

Про актуальність вивчення міжкультурних комунікативних процесів у різних сферах знань, про багатоаспектність до-
сліджуваного питання свідчить багато наукових праць, присвячених цій темі. Різні аспекти міжкультурної комунікації ці-
кавлять філософів (М. Коган, К. Ясперс), соціологів (Ю. Арутюнян, А. Пригожин), мовознавців (О. Потебня, Г. Філіпчук, 
А. Фурман, Г. Почепцов, Ю. Смірнов та ін.) тощо. Основні лінгвістичні аспекти міжкультурної комунікації досліджені у 
працях Ф. Бацевича, Д. Мащуміто, О. Садохіна, М. Сафіної. У праці «Безмовна мова» (1959), Е. Холл заклав теоретичні 
підвалини міжкультурної комунікації як інтегрованої науки. Міжкультурна комунікація спирається на здобутки соціології, 
культурології, когнітивної лінгвістики, психології, історії та інших наук. Лінгводидактичні засади навчання української 
мови як іноземної розглянуто в працях Н. Ушакової, Л. Шахової, А. Щукіна, О. Ковтун, Д. Мазурик, І. Кочан. Аспекти між-
культурної комунікації розкрито в роботах Н. Бориско, А. Григорян, Е. Холла, Т. Колосовської, В. Дороз. Міжкультурну 
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комунікацію у світлі лінгвістичних досліджень опрацювали В. Манакін, Е. Лебедєва, Н. Захарчук, Л. Конопляник, О. Паль-
чикова, М. Опанасюк, В. Федик, Н. Ушакова, А. Луценко, О. Холоденко. 

Метою статті є аналіз комунікативної взаємодії із зосередженням особливої уваги на лінгвістичному аспекті міжкуль-
турного спілкування; розкрити найважливіший аспект міжкультурної комунікації – лінгвістичний; продемонструвати на 
прикладах, що мова – головний елемент навчальної діяльності студентів-іноземців; дослідити значення мовних засобів для 
активізації спілкування осіб, що належать до різних національних спільнот, для подальшого використання у практичній 
діяльності, актуалізуючи на мовних відмінностях, які можуть впливати на комунікацію між носіями різних мов і культур; 
обґрунтувати необхідність правильного лінгвістичного підходу у виборі мовних засобів.

Потреба у соціокультурній адаптації, подолання проблеми взаєморозуміння, величезний потік інформації у всіх сферах 
знань, здатність здійснювати діалог культур призводить до усвідомлення професійного оволодіння мовою як феноменом 
національної ідентичності і засобом міжкультурного спілкування. Зважаючи на те, що зараз в Україні навчається багато 
студентів з різних країн, міжкультурна комунікація як результат взаємодії культур набуває дедалі особливого значення. У 
цьому контексті велику роль відіграє мовознавчий аспект як спосіб полегшення діалогу різних культур. Цьому питанню 
приділяли увагу і зарубіжні, і вітчизняні науковці (Г. Крумм, Ф. Гіннекамп, А. Вірлахер, П. Донець, Т. Комарницька). Між-
культурна комунікація як наука виникла з практичних потреб аналізу та узагальнення причин комунікативних конфліктів, 
зумовлених незнанням національно-культурних особливостей.

Однією з характерних рис сучасної професійної освіти є гуманітаризація, формування загальнолюдських, моральних, 
національних цінностей у студентів-чужоземців як майбутніх фахівців, і особливо ефективним у цьому плані є гуманітар-
ний блок. Дисципліна «Українська мова як іноземна» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти 
і газу містить у собі спільну гуманістичну складову, має певні освітні та виховні завдання, формує комунікативну культуру 
і міжкультурну компетенцію студентів. У цьому курсі стараємось довести, що мова не є закрита система знаків та фігур, 
а вона є спосіб життєдіяльності людини, спосіб вираження людського досвіду і його усвідомлення [3, c. 249]. І для того, 
щоб відбулась комунікація між студентами, між студентами і викладачем, ми стараємось будувати діалог так, щоб не було 
культурних розбіжностей між мовцями, щоб вони, по можливості, володіли мовними навиками та додатковою інформацією 
з культурної та соціальної сфери життя українського народу.

Вчені-мовознавці сходяться на думці, що лінгвістичний аспект міжкультурної комунікації – єдиний, на який можна 
вплинути, щоб підвищити її ефективність. Знання семантичних особливостей значно полегшує міжкультурний діалог. Іс-
нують міжмовні омоніми, значення яких у різних мовах не збігаються. Наприклад, англійці називають священика minister, 
тоді як у більшості європейських мов міністр – член уряду, вища посада в органах виконавчої влади. Словом «коледж» в 
Америці називають вищий навчальний заклад, а в Україні – це переважно заклад середньої спеціальної освіти. Дослідження 
проблеми підготовки майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації вимагає ґрунтовного аналізу категоріальних основ, 
визначення спільного та відмінного між ними. Виділимо основні базові поняття окресленої проблеми: спілкування, комуні-
кація, міжкультурна комунікація, лінгвістичний аспект комунікації як елемент активізації навчальної діяльності студентів 
у процесі вивчення гуманітарних дисциплін.

На думку Ф. Бацевича, поняття «спілкування» і «комунікація» різняться між собою [1, c. 27]. Спілкування – це комплек-
сне поняття, що охоплює всі можливі типи процесів взаємозв’язку і взаємодії людей, суспільств, суб’єктів. 

Комунікація – це лише один із типів спілкування «смисловий та ідеально-змістовий аспект соціальної взаємодії; обмін 
інформацією в різноманітних процесах спілкування» [1, с. 28]. Найважливішими засобами комунікації є засоби мовної 
системи, паралінгвістичні засоби. Провідну роль у міжособистісному спілкуванні відіграють вербальні компоненти як за-
соби мовного коду: слова, словосполучення, речення, тексти, за допомогою яких передається інформації. Першоджерелом 
знань про культурні особливості різних народів є мова, яка зафіксована у лексиці, граматиці, фразеології та інших способах 
мовного вираження, і забезпечує взаємозбагачення міжкультурних спільнот, що контактують. Знання мовних особливостей 
іншої культури сприяє швидкому розумінню і налагодженню комунікації між ними. Мова є засобом матеріалізації різних 
картин світу, які створює свідомість.

«Міжкультурна комунікація – це наука, яка вивчає особливості вербального та невербального спілкування людей, що 
належать до різних національних та лінгвокультурних спільнот» [5, c. 9]. Виникнення міжкультурної комунікації зумов-
лено проблемами суспільства з найдавніших часів, коли доводилося встановлювати контакти з чужинцями. Особливої ак-
туальності міжкультурна комунікація набула в 70-ті роки ХХ ст. як елемент професійної міжнародної діяльності. Багато 
питань щодо формування цієї галузі знань порушували відомі вчені: В. Гете, О. Потебня. «Хто не знає чужих мов, – писав В. 
Гете, – не має уявлення про свою» [3, с. 246]. Міжкультурна комунікація як приклад взаємодії культур особливого значення 
набуває у лінгвістичному аспекті. Міжкультурна комунікація виникла як наука «з практичних потреб аналізу та узагаль-
нення причин комунікативних невдач» [3, с. 247], яка вивчає особливості вербального та невербального спілкування людей, 
що належать до різних національностей. Мова є основним засобом комунікації, показником національної ідентичності, в 
якій відображаються як і особливості окремої особистості так і всієї національно-культурної спільноти. Вона може бути 
зв’язуючим елементом, або – бар’єром, якщо мовці не знають значення слів чи граматичних ознак для мовного діалогу.

Щодо знання мови іншого народу, то це, на думку Л. Лебедєвої «суттєвий складник міжкультурної комунікації і най-
перший крок для встановлення успішного спілкування між представниками різних націй і культур» [3, с. 248]. Знання мови 
закарбоване в лексиці, фразеології, граматиці, синтаксисі та ін.

Виокремлюють такі основні аспекти міжкультурної комунікації: культурологічний, лінгвістичний, етичний, соціально-
комунікативний, психологічний, професійно-прикладний. З огляду на те, що мова є основним засобом комунікації, пред-
метом нашого дослідження є лінгвістичний аспект.

На думку В. Манакіна, лінгвістичний аспект передбачає вивчення мовних відмінностей, які можуть впливати на кому-
нікацію між носіями різних мов [5, с. 13]. Досліджуваний аспект виявляє семантичні особливості слів різних мов, охоплює 
зіставлення різних комунікативних ситуацій «способи членування світу мовними засобами» [5, с. 13], порівнює мовну по-
ведінку представників різних культур. Розмежування аспектів культурної комунікації має лише теоретичний характер. На 
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практиці ці аспекти інтерпретуються, перетинаються. Слова у різних мовах можуть відрізнятися за семантичним значен-
ням, за ступенем поширення, за стилістичними конотаціями. Знання семантичних особливостей значно полегшує міжкуль-
турний діалог. Але лінгвістичний аспект не обмежується лише виявленням семантичних особливостей слів різних мов. Він 
також передбачає зіставлення різних комунікативних ситуацій, порівняння мовної поведінки представників різних культур, 
способи членування світу мовними засобами.

Німецький філософ Мартін Гайдеггер зазначав, що людина може вважати себе особистістю тільки в тому разі, якщо 
вона розуміє внутрішній світ іншої особистості. А цього можна досягти лише в комунікації, в міжособистому спілкуванні [1,  
с. 18]. Компетентнісний підхід в українській освіті означає розвиток у кожного студента здатності до самостійного пошуку 
вирішення проблем різного характеру, зокрема студент-іноземець повинен опанувати українську мову як засіб спілкування, 
а також діяти як член суспільства в новому соціокультурному просторі. Тому до уваги треба брати індивідуальні якості, 
пізнавальні, емоційні, вольові та вміння студента як представника соціуму. Навчання іноземних студентів української мови 
ґрунтується на культурологічній основі. Зважаючи на те, що іноземні студенти – це люди різних національностей, з різни-
ми політичними уподобаннями, інтересами, нормами поведінки, естетичними смаками, потрібно цілеспрямовано керувати 
процесом навчання, підпорядковувати його меті професійної підготовки. У цьому контексті роль навчальної дисципліни 
«Українська мова як іноземна» полягає в допомозі оволодіти студентам мовними навичками, знаннями для спілкування 
у навчально-професійній сфері. Це здійснюється за допомогою читання, аудіювання, говоріння, письма, що допомагає 
студентам оволодіти обраним фахом, а також використовувати мову для особистісного розвитку. У контексті обраної теми 
дослідження виокремемо коло питань, що першочергово цікавить лінгвістів. На думку М. Бергельсона [7, с. 23], це : 

– як відбувається процес реалізації міжкультурного комунікативного акту;
– що сигналізує про наявність міжкультурної взаємодії під час надання інформації;
– що саме є відмінною рисою мовних повідомлень, якими обмінюються представники різних культур;
– у яких комунікативних контекстах це має вираження;
– як відбувається непорозуміння, а також які мовні механізми дозволяють чи не дозволяють компенсувати його. Спро-

буємо проаналізувати деякі з цих питань. Отож, ключовим процесом комунікативної діяльності є вивчення дискурсу на 
певну тему, який відрізняється в межах суто дискурсивних правил залежно від типу культури, в якій він був сформований 
[7, с. 23]. Відповідь на ці проблемні питання криється у найпоширеніших для міжкультурної комунікації національних 
стереотипах, як: «історично сформований, узагальнено та емоційно насичений образ нації або етносу» [5, с. 46]. Згаданий 
стереотип охоплює стійкі переконання, мовні шаблони тих уявлень про світ, з якими людина виросла. Навіть прагнучи бути 
об’єктивним, представник іншої культури сприймає чужу мову, культуру через призму ідентичності.

Як відбуваються непорозуміння, а також які мовні механізми дозволяють чи не дозволяють компенсувати його? Через 
незнання етикету певного народу, релігійних відмінностей, національних обрядів, звичаїв, ритуалів, фольклорно-міфоло-
гічних засобів. На нашу думку, це можна компенсувати, проводячи, наприклад зі студентами-іноземцями, не тільки тра-
диційні заняття, а й виховні заходи, серед таких можемо назвати: відзначення Міжнародного дня рідної мови, екскурсії до 
визначних місць, перегляд вистав, кінофільмів та їх обговорення, святкування інших свят за українськими звичаями.

Оволодіння українською мовою передбачає поступовий перехід від засвоєних правил до свідомої побудови вислов-
лювань в ситуаціях максимально наближених до реальних умов міжкультурної комунікативної взаємодії. Мова є зв`язком 
між викладачем і студентом. У ній відображаються особливості як окремої особистості, так і всієї національно-культурної 
спільноти. Досвід роботи показує, що «до навчального процесу слід підходити як до складної динамічної системи, в якій у 
тісному зв`язку перебуває закономірне і випадкове, індивідуальне і загальне, основне і другорядне…» [10], пошук найопти-
мальніших методів активізації навчання здійснюється у різних наукових площинах, але консолідуючою у всіх випадках 
виступає мова як когнітивний елемент навчальної діяльності студентів. «Оскільки навчальний процес будується на отри-
манні знань, саме мова є головним елементом пізнання світу студентом», – стверджує Романчук [8, с. 551]. Звідси випливає 
думка, що всі знання, накопичені студентом під час навчання у вузі, базуються на мові. Студенти, які уміють утворювати 
асоціативні відношення, порівнювати навчальний матеріал з близьким йому рідною мовою, продуктивніше засвоять почуту 
інформацію. Для цього треба багато читати, аналізувати інформацію, спілкуватись, правильно керувати мовою, словом. 
Також зауважимо, що «активізації навчання студентів сприяє і уміння “вплітати мову/слово в комунікативний процес» 
[8, с. 552]. Не викликає сумніву, що когнітивні аспекти мови реалізуються і під час комунікативної діяльності студентів-
чужоземців. Вступаючи у комунікативні стосунки, студенти засвоюють різні елементи мовленнєвої практики, розвивають 
мислення, виробляють швидкість реакції, що сприяє активізації їх навчальної діяльності.

Ми вважаємо, що підготовка студентів-чужоземців має відбуватися при поєднання індивідуальних та групових форм 
навчання. Індивідуальні форми слід застосовувати відповідно до можливостей, інтересів, потреб, здібностей студентів. 
Виправданим є залучати їх до пошукової, дослідницької роботи, порівнювати факти української мови і зіставляти їх із 
фактами рідної мови, з тими методами, за якими вони вивчали мови на батьківщині. Так африканські студенти, що вивчали 
англійську мову «за прямим методом» [9], «з використанням підстановлюваних таблиць» [9] відчувають труднощі, працю-
ючи «за свідомо-практичним методом» [9]. Латиноамериканські студенти, що звикли до дослівного перекладу, заучування 
правил до нього, не привчені до аналітичної роботи, яка забезпечує усвідомлення матеріалу.

У групових формах навчання основним, на нашу думку, є безпосереднє спілкування студентів на заняттях, коли вони 
є активними учасниками. Студенти вчаться допомагати один одному, приймати спільні рішення, проявляти самостійність, 
комунікабельність, доброзичливість.

Для студентів арабських країн Близького сходу під час навчання доцільно акцентувати на дискусії, розвивати в них 
навички самодисципліни, інтерес до встановлення контактів, дотримуючись спокою й делікатності, оскільки їхніми психо-
логічними особливостями дуже часто є роздратованість, конфліктність.

Навчання української мови передбачає зацікавленість процесом пізнання, змістом і способом отримання знань. Виявив-
ши їх пізнавальний інтерес, можна підвищити активність студентів, яка повинна супроводжуватись ознайомленням з відо-
мостями про історію, культуру, мистецтво, традиції чужої країни. Це дасть змогу вивчати не лише фонетику, граматичну 
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будову слів, а й розвивати образне мислення, спрямоване на засвоєння історичного та культурного спадку української мови. 
У такий спосіб можна виокремити інтерес до пізнавання національного характеру українців та виявити соціокультурні роз-
біжності.

Засобом формування творчої активності та критичного мислення студентів є навчальні тексти, які є ефективним спосо-
бом доповнення й розширення лексико-граматичного матеріалу, засобом формування комунікативних навичок. Доцільно 
добирати тексти про історію, культуру, економіку політику, побут країни, мову якої студент вивчає. У нашому випадку-
українську. Інформація, яку він отримує, допомагає інтелектуально й естетично розвиватись.

Наприклад, ми пропонуємо студентам перелік розмовних тем: «Україна» і паралельно тему країни, з якої приїхав сту-
дент. Або тема «Природа мого краю» розкриває природне багатство рідної країни студента- чужоземця. Аналогічно пра-
цюємо з темами «Звичаї та традиції мого народу», «Видатні вчені моєї країни». У такий спосіб студенти поглиблюють свої 
інтелектуальні можливості у взаємозв’язку з рідною та іноземною мовами, володіючи міжкультурною інформацією про 
історичні, географічні, соціальні явища країни, де проходить навчання. 

Проникаючи у зміст тексту, студент розвиває мовну здогадку країнознавчі знання, цікавість до оволодіння іноземними 
мовами, зокрема українською, і в такий спосіб він активізує свій процес навчання. Поняття «активізації пізнавальної діяль-
ності студентів..» означає якісний рівень їх діяльності … формування внутрішніх мотивів та цілей здобуття знань …» [4].

Позитивно впливає на засвоєння мови ознайомлення з географічним розташуванням України, економічним розвитком, 
побутом, що заохочує до комунікації. У такий спосіб зростає пізнавальна активність студента-чужоземця, що в лінгвістич-
ному аспекті може виявлятись у побудові усного чи писемного висловлювання українською мовою, бажання оволодіти 
достатнім рівнем фонетичного, лексичного та граматичного мінімуму задля розуміння певної інформації та побутового 
спілкування, а також для підготовки до обраної професії. «Розбіжності в семантичному наповненні мовних форм спонука-
ють до зіставлення рідної та нерідної мов, занурюють суб’єкта в пізнання власної мови, її історії» [7, с. 61].

Узагальнюючи наведені трактування поняття «лінгвістичні аспекти міжкультурної комунікації», ми дійшли висновку, 
що їх слід розглядати як сукупність різноманітних форм стосунків, взаємодії і спілкування між індивідами і групами, що 
належать до різних культур. Пізнання інших культур через їхні мови допомагає розширити кругозір студентів-чужоземців, 
збагатити новими знаннями, збагнути неповторну самобутність своєї рідної мови. А знання особливостей іноземних мов 
– це запорука успіху у спілкуванні з представниками інших лінгвокультур, основа успішної міжкультурної комунікації. 
Отже, лінгвістичний аспект міжкультурної комунікації служить для активізації засвоєння знань у навчальній діяльності 
студентів-чужоземців. Мовний аспект міжкультурної комунікації повинен зосереджуватися «на вивченні екстралінгвістич-
них розбіжностей, тобто на тому, що концепти у двох різних мовах можуть відрізнятися» [3, с. 251].

Перспективи розвитку цього наукового напрямку полягають у порівняльному вивченні окремих мовних систем та за-
безпеченні студентів, що вивчають іноземні мови, правильними практиками у навчально-виховному процесі. У подальшо-
му вивченні цієї проблеми варто акцентувати увагу на формуванні і розвитку студента як мовної особистості, а це, у свою 
чергу, активізуватиме процеси особистісного самовизначення.
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА ДИСПОЗИЦІЯ МЕТАДРАМИ

У статті здійснено співставлення генези метадраматичної поетики із загальної еволюцією драматичного жанру в історико-
культурному аспекті. Метадрама з характерними для неї авторефлексивністю в тій чи іншій мірі була затребувана у всі епохи. 
Простежено загальну хронологію поповнення мистецького інструментарію метадрами. Доведено, що, пропри безперервність 
метадраматичної традиції, її форма зазнала суттєвої концептуалізації у ХХ ст. і стала тотальною ознакою драматургії по-
стмодерну. 

Ключові слова: метадрама, жанр, античність, бароко, класицизм, романтизм, модернізм.
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GENRE AND STYLE DISPOSITION OF METADRAMA

The article deals with the genesis of metadramatic poetics due to the evolution of the dramatic genre in the historical and cultural 
aspects. It is traced the general chronology of replenishment of metadramatic techniques. It is proved that, despite the continuity of the 
metadramatic tradition, its form has undergone a significant conceptualization in the twentieth century and became a total sign of postmod-
ern drama.

Metadrama represents the self-reflexive intentions of a play, its, intertextual and cross-cultural potential. The theatre as a part of a 
drama poetics confirms the conventionality of the world.

Antique metadrama was realized due to drama’s close connection with myths and rituals, and involved a part of the audience into the 
stage action. In Renaissance, the play-within-the-play became the basis of metadramatic poetics. Syncretism of baroque drama was largely 
based on metadramatic essentially interlaced interludes. The aesthetics of classicism limited forms of metadrama, but at the same time gave 
an opportunity for the development of its invariants in parody genres, as well as in rehearsals. Motifes of dream, illusion, mystery became 
important for of romantic metadrama. Despite the natural conflict of metadramatic form with the aesthetics of realism, this epoch influenced 
the formation of anti-theatrical rhetoric within dramatic texts, which became the basis of the metacritical discourse of drama in twentieth 
century. Conceptualization of metadrama at various levels increased in literature of modernism with its inherent gaming nature. In general, 
writers of the twentieth century creatively used the full potential of metadrama experience of the past. The total use of metadramatic forms 
and techniques by avant-garde writers and postmodernists predetermines the deepening of researching of metadrama and comprehending 
its numerous models.

Key words: metadrama, genre, antiquity, baroque, classicism, romanticism, modernism.

Постановка проблеми. У руслі досліджень металітератури актуальним видається на сьогодні осмислення категорії 
метадрами, зокрема, з огляду на послідовну інтенсифікацію її форм у світовій драматургії. Феномен метадрами доречно 
розглядати у щонайменше двох ракурсах: як приклад метаізації тексту, і в цьому сенсі вона потрапляє в ряд металітератури, 
метапрози тощо; і як жанрове утворення, яке потрапляє в ряд понять, як-от: трагедія, комедія, водевіль тощо. Зауважмо, 
що метадрама претендує на заміщення усталених жанрів: коли на перший план виходить «олітературнення» тексту, теа-
тральна варіативність фрагментів, занурення в народження театрального артефакту з наявністю режисера, акторів тощо, 
то традиційний жанр втрачає всі свої характерні риси, натомість його прикмети стають полем гри для метадраматичних 
експериментів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Появі терміну «метадрама» сучасна гуманістика завдячує Л. Абелю та його 
праці «Метатеатр: новий погляд на драматичну форму» (1963). Подальший розвиток концепції реалізовується у роботах 
Р. Хорнбі, К.  Фівеґ-Маркс, С. Свйонтки, Х. Рути-Рутковської, М. Джодар Пейнадо, А. Макарова та ін. Серед пріоритетних 
напрямків метадраматичних студій можна виокремити питання типології, особливостей функціювання поетики метадрами 
у координатах національних літератур. Утім не менш важливим для розкриття природи метадраматичної форми вважаємо 
визначення жанрово-стильового співвідношення метадрами з історичними жанровими канонами.

Метою статті є окреслення концептуальної та структурної диспозиції метадраматичної форми стосовно домінантних 
напрямів світової драматургії в історико-культурному аспекті.

Виклад основного матеріалу. Метадрама вповні проявилась вже в античній літературі, на що вказують ряд дослідни-
ків (Т. Постлевейт, Т.-С. Девіс, Н. Боро), що зафіксували початки метадраматичної поетики в творах Арістофана, Плавта, 
Софокла. Самоусвідомлення (метафікція) в грецькій драмі постає з динаміки розігрування святкового агону в контексті 
демократичних полісів і стає очевидною в Есхілових трагедіях задовго до творчості Еврипіда, до народження Арістофана 
[7, c. 5]. Сценічна умовність будувалась із врахуванням обізнаності демосу з ритуалами, що розігруються перед ним та з 
перспективою залучення глядачів до театрального дійства (передусім до сцен суду, якими часто завершувались вистави). 
Актори нерідко вступали в діалоги з публікою, а сама публіка теж переживала роздвоєння на частину, задіяну безпосередньо 
в дійстві, і ту, що залишалась у статусі спостерігача. 
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Ключем метадраматизму античної драми є також образ Гермеса: під час постановок він наважувався говорити від імені 
автора до аудиторії, з’являвся у численних метадраматичних вставках. Актуалізації віртуального світу в драматургії сприяв 
популярний мотив божевілля, який слугував розкриттю художнього потенціалу роздвоєння особистості й отримав подаль-
ший розвиток у мотиві двійництва в драматургії. Дуже часто драматична ілюзія в античному театрі переривалась, але це 
було зумовлено наперед тим, що театр Давньої Греції суттєво відрізнявся від театру пізніших епох, зокрема тим, що, за ви-
словом Г. Доброва, грецькі трагедії і комедії грались не просто перед глядачем, а для глядача [7, с. 12]. Металітературність 
античної драми доводить врешті-решт незаперечний факт того, що вся вона побудована на міфах, тобто призначення театру 
полягало в тому, щоб дати друге життя вже наявному артефактові. Епізація драми, використання прийому Mise en abyme, 
комічний контрафакт – всі ці аспекти сповна характеризують давньогрецьку драматургію. 

Етапом формування метадрами стала доба ренесансу, коли чітко виокремився прийом «п’єса в п’єсі». З його допомогою 
в доробку Мерло, Шекспіра, Калдерона п’єса коментує саму себе або театр загалом, виводячи реципієнта на рефлексію 
роботи театрального артиста як особливої інстанції. На межі ренесансу і бароко зафіксовано появу персонажа-актора у 
драматичних творах, і ця особливість персоносфери ускладнила сприйняття сценічної правди. Отож актор на сцені разом 
з ситуативним глядачем створюють модель театру-дзеркала. Ця метадраматична ознака буде знову яскраво актуалізована в 
театрі ХХ ст., з його тяжінням до абсурдистських мотивів. Можна уточнити, що якщо у XVI ст. актор появився як персонаж 
(герой), то у метадрамі героя репрезентовано як актора.  

Українська література бароко дає право говорити про витоки національної моделі метадрами. Метадраматичність пере-
конливо засвідчує українська шкільна драма (ХVII – XVIII ст.), художня система якої дозволяла поєднувати образи істо-
ричних постатей, алегоричних чеснот, абстрактних понять тощо. Поява метадраматичних елементів сприяла синкретизму 
високого і низького стилю. Композиційно це проявилось у вставках до текстів з біблійним сюжетом інтермедій сатиричного 
характеру зі сценами з побуту простого народу. Разом з тим широко застосовувались метадраматичні елементи та прийоми 
грецького і римського періоду: хор, епілог, епізація. Метадраматичний потенціал барокових форм, таких як містерія, мора-
літе, агіографія, міракль, через кілька століть почали використовувати у драматургії модернізму. У першій половині ХХ ст. 
тенденції відродження алегоричного (барокового) театру можна знайти в творах Лесі Українки, І. Костецького, Ю. Косача 
та ін. українських драматургів. 

Поруч з химерним бароко в Європі епохи утвердження абсолютистських держав стала поширюватися естетика класи-
цизму, яку характеризували тяжіння до універсальності, раціоналізму, чіткості месиджів і стрункості композиції. Однак така 
зорієнтованість на прагматизм не завадила розвитку метадраматичної поетики, яка здебільшого була презентована пародій-
ними жанрами. Ця епоха відзначається розквітом метакритичного дискурсу, а серед тогочасних жанрів великий успіх випав 
на долю п’єс-репетицій, які зумовили утвердження саморефлексійності у драматичних текстах і вимагали нового глядача 
– освіченого, з неабияким театральним досвідом, здатним прочитати масу театральних алюзій у таких виставах.

Однією з найбільш відомих п’єс-репетицій вважають комедію Ж.-Б. Мольєра «Версальський експромт» (1663). Це сво-
єрідна імпровізація на тему процесу театральної творчості, що створена як авторська реакція на дискусію навколо його ж 
таки п’єси «Школа дружин» (1662). В Англії родоначальником цього жанрового формату став Дж. В. Бекінгем, який очолив 
групу авторів для створення комедії «Репетиція» (1671), що була пародією на надмірне захоплення ефектами та екзотикою 
драматурга Дж. Драйдена в так званих «героїчних п’єсах». У цьому жанрі активно працювали Г. Філдінг: його «Пасквін, 
драматична сатира на сучасність» (1736) складається з двох репетицій – комедії «Вибори» та трагедії «Життя і смерть 
здорового глузду»; Р. Брінслі Шерідан з п’єсою «Критик або репетиція однієї трагедії» (1779) та ін. Переважно пародій-
ні спектаклі-репетиції ставали своєрідними кафедрами для політичної сатири, отож театр, вдаючись до метадраматичних 
прийомів, по суті брав на себе функції архетипного блазня. Як правило, автор п’єси-репетиції не тільки «роздумує над ви-
кликами часу художника, винахідливо доповнює метафорику зіставлення світу – театральної сцени – політики – історії та 
її гравців, але і прагне за допомогою драматичних характерів показати труднощі, радощі, втрати і набуття письменницького 
ремесла» [1, с. 24]. Навіть відомий теоретик драми Корнель з його пристрастю до нормативної поетики у власній драма-
тичній творчості засвідчив нездатність опиратися потужній естетиці подвійного мімезису. Попри його намагання повсякчас 
розвінчати ілюзію, він неодноразово вдавався до її візуалізації, використовував покликання і самопокликання, що врешті 
дозволило сучасним дослідникам вивчати творчість драматурга у вимірах метадраматизму.

Доба утвердження романтизму створювала сприятливі умови для розвитку метадрами, якщо взяти до уваги її плекання 
поривів від реального до ірреального, ідеалізацію фікційного світу. Новий герой на сцені вже не покладався на міметичні 
декорації, а глядач мусив піднімати регістр своєї уяви, щоб стати співтворцем ідеального світу. Проте мусимо визнати, що 
нові обставини водночас гальмували театральні шукання, що в результаті призвело до певного відмежування драматургії від 
театру, котрий не міг відтворити за допомогою традиційного реквізиту світ бажаний, омріяний, нетутешній. Тим не менше 
метадрама поповнила свій художній арсенал завдяки нарощенню та урізноманітненю мотивів сну, марень, ілюзій, потойбіч-
чя. Свій внесок в метадраматичні надбання літератури зробили Р. Бернслі Шерідан (п’єса «Критик»), Дж. Колман («Жінка 
драматург»), Дж. Пауел («Приватні вистави») та ін. 

Прикладом метадраматичного мислення слід вважати і знамениту трагедію В.-Й. Гете «Фауст», жанр якої ще трактують 
і як філософська драма. Сюжетом для цього твору послужили матеріали, розміщені в книзі «Історія доктора Фауста» (1857), 
що вмістила деякі легенди і притчі. Метадраматичний характер твору Гете підтверджує і той факт, що драматична фаустіана 
була розпочата значно раніше. Нагадаймо, що «Трагічну історію доктора Фауста» (1588) написав англійський драматург 
Крістофер Марло, над цією темою працював Г. Лессінг та інші автори, лубкові варіанти Фауста розповсюджувались в ре-
пертуарах ярмаркових балаганів, лялькових постановок. 

Упродовж тривалого написання «Фауста» (1770-1831) світогляд та естетичні орієнтири Гете зазнали еволюції, але з ви-
соти часу в цьому тексті очевидні численні філософські ідеї та образи, які вважають романтичними символами. Варто звер-
нути увагу, що на початку твору подається «Театральний вступ», який є зразком рефлексії сценічного мистецтва. Директор 
театру в товаристві з Поетом та коміком міркує про призначення театральної установи, очікування глядачів, ймовірність 
створити ідеальну виставу, а не лише масове видовище, яке приносить дешевий успіх: 
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Скажіть, яким повинен бути
Театр у нашій стороні?
Бажаю я завжди юрбі годити:
Вона живе, дає й другому жить.
Стовпи стоять, поміст із дощок збитий,
І всяк туди, на свято мов, спішить.
Сидять усі вже, звівши вгору брови,
До подиву і захвату готові.
Я знаю, як сподобатися всім,
А все ж чомусь сьогодні страшнувато;
Хоч путнє щось незвично бачить їм,
Але вони читали страх багато.
Як змайструвать виставу нам таку –
Нову, й живу, і людям до смаку? [2]
У пролозі приділена також увага власне критеріям ідеальної п’єси, до яких зараховують збалансованість фантазії, волі, 

пристрасті, розуму і дурості. На думку Коміка, текст повинен відповідати запитам публіки, бути насиченим напруженими 
перипетіями, тоді як його опонентом виступає Поет, що вважає за недоцільне торгувати високим словом перед злиденним 
натовпом. 

Безсумнівно, Гете розпочинає свого «Фауста» метадаматичним прологом не так задля фіксації завжди злободенної і 
нерозв’язаної проблеми, що гостро стоїть перед драматургом, актором і керівником театру, як заради моделювання гранді-
озної ідеї перетворення світу в межах театрального простору, осмислення вічних фаустівських питань. Відтак саме в цій 
частині Гете проголошує свій масштабний задум: відобразити на кону всесвіт, пройти «із неба через землю в пекло» [2]. 
Отже «Пролог у театрі» – це дзеркало, свідоме подвоєння у координатах театрального ембріону тих різнобічних інтенцій, 
які живитимуть філософські ідеї всього твору.

Звернення Гете до відомої теми Фауста багато в чому набувало оригінального звучання завдяки використанню роман-
тичної іронії. Цей засіб був цілком доцільним саме в метадраматичній формі, яка дає можливість досягати персонажам пев-
ного дистанціювання від своїх ролей, підстави вплітати в сатиричний струмінь тексту функції самокритичності. Самоіронія 
досягалась навіть шляхом театрального самоспоглядання та коментування власних поз та гримас персонажами. Акцентую-
чи на металітературності «Фауста» Гете, дослідник романтизму Ф. Барвік, слушно стверджує, що саморефлексивні прийоми 
письменника забезпечують подвоєння романтичної іронії, віддзеркалення авторського самопізнання, а також дозволяють 
висміювати непристойні моди і смаки, дотепно порушувати канони репрезентації [6, c. 170].

У свою чергу естетика реалізму відіграла важливу роль у формуванні опозиції умовності, ілюзійності, яка є основою 
метадраматичності, і пізніше конфлікт реального та ірреального став одним із найважливіших компонентів проблематики 
метадраматичних досліджень. На думку багатьох дослідників, для прихильників реалізму метадраматична поетика була 
неприйнятною, втім, у драмах кінця ХІХ ст. стали дуже впливовими дві метадраматичні тенденції, які адаптувались у реа-
лістичній парадигмі: антитеатральність та метакритика. Сам образ театру в реалістичних п’єсах послідовно формується як 
територія аморальності. Актор – це радше соціальний тип, а не митець, вартий зневаги з боку філістерів, які не вважають 
«кривляння» гідною професією. Однак помітною є і поступова реабілітація героя-актора, принаймні у вузькому театраль-
ному колі талант визнається унікальною цінністю. Подекуди знаходимо й ідеалізацію служителя сцени, з його піднесеними 
прагненнями і випробуваннями, які випадають на долю через обструкцію вульгарного оточення.

Схильність до метакритики проявляється в конкретизації діалогів, наведення вражень про певні вистави, що мали на 
той час резонанс, оперування такими поняттями, як «школа», «метод», амплуа», у раціоналізації театрального дискурсу, 
виявленні полемічних поглядів тощо. Поступово ці маргінальні явища починають наближатися до провідних концентрів, 
і врешті-решт тема театру стає рівноправною з іншими темами, популярними для реалістичного періоду драматургії. Не-
безпідставно можна констатувати, що посилення театральних проблем, саморефлексійних інтенцій у драматичному тексті 
засвідчували віяння модернізму, які незабаром стали панівними і дали новий поштовх для розвитку метадрами в літературі 
і метатеатру на сцені.

Доба модернізму засвідчила новий виток інтересу до homo ludens, він стає провідним суб’єктом і об’єктом театральних 
видовищ, які почали претендувати на ігрові антропологічні дослідження. У численних модерністських п’єсах, написаних 
представниками різних національних культур, у центрі уваги опиняється театральна проблематика. Метадрама в модернізмі 
стає підкреслено ігровою формою, автори все більше абстрагувалися від дійсності, їхні п’єси все менше претендували на 
дзеркальне відображення реальності. Модерна метадрама скоріше займає свою нішу в концепції «мистецтво для мисте-
цтва», водночас претендуючи на аналітизм та інтелектуалізм, який спрямовувався насамперед на літературні та театральні 
явища. Перефразовуючи Пікассо можна сказати, що метадрама показує світ не таким, яким вона його бачить, а яким його 
мислить. 

Феномен метадрами ХХ ст. полягає в тому, що вона синхронізувалась з поступом естетико-філософської думки. Модер-
нізм зарекомендував себе порою усвідомлення ігрової природи культури, що зумовило пік експериментів на театральних 
підмостках. Причому в різних модерних напрямках метадраматична форма була цілком органічною, можна говорити про 
своєрідне зрощення метадрами з новими мистецькими відгалуженнями, особливо наглядною є її затребуваність в авангард-
них формах модернізму.  

За спостереженнми О. Соколової, на межі ХІХ та ХХ ст. розпочався етап напрочуд багатогранного проявлення концеп-
туалізації театру в драматичних тестах, зокрема дослідниця виділяє такі аспекти:

– театр як особлива естетична реальність, що виникає в ігровому просторі;
– театр як механізм створення і програвання певної життєвої ситуації;
– театр як взаємозв’язок «актор-персонаж-глядач»;
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– роль, маска і маріонетка в їхньому прямому і символічному значенні;
– імпровізаційність як обов’язковий складник театрального спектаклю [5]. 
Особливу увагу модерна драма приділяє оголенню творчого процесу, йдеться про народження вистави, реалізацію теа-

трального задуму, включно з безпосереднім створенням п’єси. Основним конфліктом у модерній метадрамі є протистояння 
героя і умовно-театрального буття. Однак локус сценічної бутафорії, приховування істинного за маскою, залежність від 
сценарію тощо не звужує філософські проблеми, що порушуються в тексті, і головними серед них є проблема саморефлексії 
та самоідентифікації. Сам процес самопізнання відбувається власне через роль, отож бути «іншим» – це можливість знайти 
себе, стати «собою», хоча шлях цей, як правило, не має кінця. Метадрама зумовила двоїстість таких театральних категорій 
як «дійова особа», «місце дії», «слово», «час», «простір», посилила розмивання кордонів між ілюзорністю і явою, вдаючись 
до варіативності дії, трансформації персонажів, підміни героїв, обміну ролями, причому останні перетворились на само-
достатню категорію в персносфері низки п’єс. 

Метадраматургом ХХ століття небезпідставно називають Антона Чехова. Яскраво багатошаровість образів, театраль-
ний дискурс, виклична метакритичнісь проявились уже в першій п’єсі письменника «Чайка» (1896). У ній гостро звучить 
назріла необхідність оновити театральну традицію, яка перетворилась, за висловом чеховського персонажа Трепльова, на 
рутину. Прагнення до вираження абстрактних ідей зумовило інтенсифікацію репрезентації театру – в літературі і на сцені 
– з внутрішнього боку, сповненого самоідентифікаційних проблем, що потребувало витонченого глядача, естета й інтелек-
туала, здатного прочитувати пласти культурної пам’яті, двоплановість вигадки й вимислу, множинність варіантів рецепції 
зіграного, подекуди неодноразово, причому рецептивну неоднозначність нерідко провокують самі персонажі, які включа-
ються в обговорення виконання тих чи інших ролей. Автор метадрами пропонує публіці гру як смислоутворюючий процес, 
завжди незавершений і невичерпний.

Метадрама доби модерну стала найпереконливішою ілюстрацією новітніх тенденцій, саме в ній практично наочно за-
фіксована «переорієнтація з міметичного принципу відтворення дійсності, характерного для народницького дискурсу... на 
моделюючий, знаковий: символічний, метафоричний, екзистенційний» [4, с. 9]. Особливо згущено метапоетика проявля-
ється у творчості Л. Піранделло. Його театральна трилогія «Шість персонажів у пошуках автора» (1921), «Кожен на свій 
лад» (1924), «Сьогодні ми імпровізуємо» (1930) підняла метадраму на небачений раніше культурософський рівень. Автор 
пропонує художню версію таких актуальних проблем, як комунікативний зв’язок «автор-актор-персонаж-глядач», ілюзія 
реальності й реальність ілюзії, фіктивність кордону між мистецтвом і життям, філософія гри як філософія життя. За спо-
стереженнями дослідниці І. Зуккер, Піранделло «робить видимим співвідношення актор – роль і надає своїм персонажам 
можливість тлумачити власну роль і розмірковувати з її приводу» [3, с. 10].

Попри цілковитій зосередженості на народженні театрального артефакту в п’єсі «Шість персонажів...» Піранделло ра-
зом з тим порушує складні богословські питання, намагається визначити природу взаємозалежності між Богом-деміургом і 
його творінням. З часом новаторство італійського лауреата Нобелівської премії отримало розповсюдження у шуканнях чис-
ленних авторів, а сама метадрама стала неодмінно асоціюватися з концептуалізацією театрального дискурсу, засадничою 
відмовою від копіювання реальності. Натомість драматурги повсякчас актуалізують традиції прадавнього театру (антична 
трагедія, п’єса-репетиція, театр масок тощо), подекуди радикально переосмислюючи канон і наповнюючи старі знаки та 
прийоми новим змістом. 

Високий модернізм продовжив експерименти ранніх модерністів. Наприклад, п’єси Т. Стоппарда засвідчують 
суб’єктивізацію фрагментів та осколків драматичної спадщини минулого (цитати, персонажі, ситуації) у театральній дій-
сності нового художнього тексту. Таким чином автор стверджує, що естетична пам’ять покоління стає призмою, крізь яку 
індивідуум сприймає сучасний світ. Свідомий еклектизм театральних категорій, метадраматичних стилів і прийомів, кла-
сичних і модерних ідей передбачає посилення стратегії участі глядача як співтворця театрального/читацького феномену. 
Інтелектуального декодування у руслі метадрами потребують твори А. Шніцлера, Ж. Жене, Ж.-П. Сартра, Ж. Ануя, які у 
середині ХХ ст. запропонували п’єси, що стали етапними в розвитку драматургії і театру та засвідчили перехід до естетики 
постмодернізму. Особливий внесок у цей перехід зробили представники драми абсурду, яку ми розглядаємо як течію модер-
нізму. Творчість драматургів-абсурдистів репрезентує багатовимірний світ, у якому дезорієнтована людина намагається ви-
творити власний метадраматичний лабіринт, гру й інтелектуальний виклик для глядача, що також мислить себе загубленим 
в алогічному довкіллі.

В українській літературі першої половини ХХ ст. також спостерігається поступовий метадраматичний зсув в художньо-
му мисленні авторів. Модерністську реформу метадрами запропонували Леся Українка, В. Винниченко, А. Крушельниць-
кий, Я. Мамонтов, М. Куліш, Л. Коваленко, Ю. Косач, І. Костецький та ін.

Постмодерний період мову метадрами зробив загальнодоступною. Інтенсифікація прийомів метарефлексії та декон-
стркуція репрезентації, створення багатошарової реальності, кожна з яких відкриває власну істину, відкриття нових векто-
рів метадраматичного аналізу – все це вказує, що постмодернізм став важливим етапом еволюції метадрами. Варто підкрес-
лити, що постмодерний драмопис активно використовує тілесність, не цурається жорстокості. У геометричній прогресії 
зростає використання сучасними авторами пастишу, що дозволяє видозмінювати відомий сюжет, вводити нові персонажі, 
створювати гіпертекстуальні концепції та використовувати невичерпний потенціал драматургічних шедеврів минулого. Як 
і раніше, простежуються послідовні спроби відкрити нові грані знаменитого шекспірівського «Гамлета», що доводять по-
стмодерністські переробки цього твору А. Застирця, Б. Акуніна, Л. Філатова, Л. Подерв’янського, Ю. Тарнавського та ін. 
Яскравим маркером сучасної метадрами є використання різних медійних засобів, насамперед кіно, телебачення, що сприяє 
унаочненню химерності і роздвоєння світу (В. Діброва, О. Ірванець, П. Ар’є та ін.). 

Отже постмодерна драма – це драма самопрезентації та самоусвідомлення, що спрямована на розширення драматичного 
світу шляхом конструювання додаткових реальних / ірреальних площин. Пріоритет гри у ній завжди передбачає наявність 
засадничої філософсько-естетичної парадигми, яка нагадує ребус. Інтерпретація такого тексту може висувати низку ідей та 
асоціацій, що прочитуються лише за умови відповідного читацького та глядацького досвіду реципієнта.
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Висновки. Метадрама є результатом еволюції драматичного жанру, засвідчує авторефлексивні інтенції п’єси, її інтер-
медіальний, інтертекстуальний і кроскультурний потенціал. Залучення до поетики твору феномену театру (у найширшому 
соціально-культурному сенсі: від топосу сцени до психології побутового акторства й філософського узагальнення) підтвер-
джує умовність та апріорну постановочність світу.

Метадраматизм античної драми реалізовувався завдяки її тісному зв’язку з міфами та ритуалами, специфічним законам 
постановки, що передбачала залучення частини аудиторії у сценічне дійство тощо. В епоху ренесансу чітко окреслюється 
прийом «п’єса в п’єсі», що став основою метадраматичної поетики. Синкретизм барокової драми значною мірою будувався 
на метадраматичних по суті вставних інтермедіях. Естетика класицизму значно обмежила функціювання метадрами, проте 
водночас дала можливість для розвитку її інваріантів в пародійних жанрах, а також у п’єсах-репетиціях. Важливими для 
поетики романтичної метадрами стали мотиви сну, марень, ілюзій, таїни мистецтва. Попри закономірний конфлікт метадра-
матичної форми з естетикою реалізму ця епоха вплинула на формування антитеатральної риторики в межах драматичних 
текстів, що стало основою метакритичного дискурсу драматургії ХХ ст. Концептуалізацію метадрами на різних формоз-
містових рівнях запропонувала епоха модернізму, з її іманентною ігровою природою. У цілому драматурги ХХ ст. творчо 
використовували весь потенціал досвіду метаізації п’єси минулого. Тотальність використання метадраматичних форм та 
прийомів письменниками-авангардистами та постмодерністами зумовлює сучасне поглиблення студій метадрами та осмис-
лення її чисельних національних модусів.
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ТЕЗАУРУС МЕТАДРАМИ: УКРАЇНСЬКИЙ ПОГЛЯД
Рецензія на монографію Олександри Вісич «Метадрама: теорія та репрезентація  

в українській літературі» (Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 340 с.).

Монографія Олександри Вісич присвячена актуальним теоретичним питанням метадрами та проблемам її функціо-
нування в українській літературі. Зазвичай поняття «метадрама» у вітчизняних літературознавчих дослідженнях корелю-
ється з добою постмодернізму, яка засвідчила широке використання методів та прийомів цього жанру. Однак дослідниця 
здійснила акцент на тяглості специфічного метадраматичного мислення, витоки якого сягають давньогрецької літератури. 
Авторка монографії окреслила широке поле досліджень феномену метадрами у працях структуралістського та постструкту-
ралістського спрямування, що почали поширюватися упродовж останнього півстоліття як в Америці, так і в Європі. 

Попри безсумнівну увагу в сучасній гуманітаристиці до метадраматизму та метатеатральності, все ж трактування цих 
концепцій залишається контроверсійним і дискусійним, що зумовлює інтенсифікацію подальших студій у вказаному рус-
лі, зокрема і на вітчизняних теренах. За останні роки питання метадраматичного письма порушувала низка вчених, серед 
яких варто виділити Євгена Васильєва, Олену Бондареву, Леоніда Закалюжного, Оксану Когут,  Лесю Сидоренко. Але досі 
всебічної оцінки жанр метадрами та його еволюція в українській літературі не отримали, відтак праця Олександри Вісич є 
спробою аргументовано заповнити одну з «білих плям» в сучасній теорії драми та історії національного письменства.

У монографії охарактеризовано різні підходи до вивчення метадрами, деякі імена науковців дослідниця вперше вводить 
в науковий обіг українського літературознавства. Разом з тим авторка запропонувала оригінальний погляд на здобутки 
драматургів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., для яких була органічною метадраматична поетика та завдяки творчості 
яких і був сформований канон національної метадрами. Відлік свідомого використання теми театру, яка з часом переросла 
до пріоритетності театральної саморефлексії, Олександра Вісич розпочинає з п’єси «Талан» Михайла Старицького. Мета-
драматична оптика інтерпретації цього відомого тексту дала можливість відкрити ті його аспекти, що раніше не були визна-
чені як новаторські, хоча цілком заслуговують цього маркування. Не менш рельєфно авторка розкриває метадраматичний 
чинник у поетиці відомих драматургів Івана Карпенка-Карого, Лесі Українки, Володимира Винниченка, Миколи Куліша 
та ін. Важливою у загальному контексті монографії постає послідовна тенденція діагностики генетичного зв’язку мета-
театральних інтенцій у ХХ ст. з традиціями шкільної драми, кульмінацією якої постає характеристика доробку Людмили 
Старицької-Черняхівської. Особливо несподіваними слід визнати апеляції авторки до призабутих та маргіналізованих у 
науковому дискурсі драматичних творів. Метадраматичний аналіз став ключем для  рецепції  таких творів, як «Артистка» 
Антіна Крушельницького, «Артистка без ролів» Варвари Чередниченко, які з висоти часу можна вважати справжніми ві-
хами в розширенні метадраматичної палітри української літератури. 

В одному з розділів монографії цілком правомірно виокремлено надбання драматургів діаспори, зокрема представників 
МУРу. Цей невеликий у хронологічних вимірах прошарок виявився напрочуд багатим на естетичні експерименти, багато в 
чому зумовлені впливом європейського мистецтва та філософських шукань після Другої світової війни. Олександрі Вісич 
вдалось переконливо висвітлити весь обшир метадраматичних сенсів та форм у творчості Людмили Коваленко, Іларіона 
Чолгана, Юрія Косача, Ігоря Костецького та ін. 

Праця Олександри Вісич суттєво збагачує наші уявлення про природу метафікційності, розмаїття прийомів гри (маску-
вання, роздвоєння, відчуження, «п’єса в п’єсі», «гра в грі»), вектор антитеатральності, художню метакритику, багатоликість 
метаперсонажу тощо. Наскрізним у роботі є активне використання в парадигмі аргументацій засадничої концепції Theatrum 
Mundi, яка вийшла на арену світової думки ще за часів панування античної культури. У результаті дослідження Олександра 
Вісич доходить висновку, що метадраму слід трактувати як закономірний результат еволюції драматичного жанру з прита-
манним йому кроскультурним тяжінням до авторефлексивності. «Залучення до поетики твору феномену театру (у найшир-
шому соціально-культурному сенсі: від топосу сцени до психології побутового акторства й філософського узагальнення), 
– як зазначає дослідниця, – підтверджує умовність та апріорну постановочність світу»1.

У запропронованому тезаурусі метадрами Олександри Вісич, звісно, можна знайти деякі лакуни, які потребують більш 
прискіпливого аналізу, чіткості характеристик. Однак монографію неодмінно слід віднести до лектури, яка є пізнавальною, 
читається легко і врешті-решт увиразнює контури нових ідей в українському літературознавстві. Знайомство з нею може 
бути корисним як для дослідників драматургії та театру, так і для широкого читацького загалу, який має смак до нових 
теорій, що пронизують різні галузі знань.  

1  Вісич О. Метадрама: теорія та репрезентація в українській літературі. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. С. 300.
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