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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

УДК 811.161.2(07) 
В. Ю. Підгурська, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ  
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-КЛАСОВОДА 

У статті розглянуто педагогічну практику як складову навчально-виховного процесу, що покликана навчити 
студентів застосовувати науково-теоретичні знання з педагогіки, психології, фахових методик, а також 

удосконалювати відповідні практичні навички. Зроблено історико-педагогічний аналіз практичної підготовки 
майбутніх учителів, виділено періоди становлення і розвитку системи педагогічної практики. З’ясовано, що 
найбільш ефективною, є практика, яка має неперервний характер, тобто здійснюється на всіх етапах 

навчання. Визначено, що педагогічну практику варто розглядати як сприятливе середовище для формування 
комунікативних професійних умінь майбутніх педагогів. 

Постановка проблеми. Важливою передумовою становлення майбутнього вчителя початкових класів є 
педагогічна практика. Саме під час педагогічної практики створюються нестандартні ситуації, які 
репрезентують творчі дії майбутніх педагогів. Студент-практикант має можливість безпосередньо спостерігати 
за роботою вчителів, їхніми творчими здобутками, елементами новаторства, ініціативи, які забезпечують 
ефективність навчання і виховання дітей. Під час практики студенти вивчають передовий педагогічний досвід 
для використання його в своїй майбутній педагогічній роботі; беруть участь у конференціях, педрадах, 
методичних об’єднаннях, у дискусіях із сучасних педагогічних проблем. Спілкування з іншими вчителями 
збагачує власний досвід майбутнього педагога і носить творчий характер. Студенти опановують методику 
наукового аналізу, вивчаючи й узагальнюючи передовий педагогічний досвід. Усе це сприяє розвиткові 
самостійності, творчого підходу до власної педагогічної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження науковців: О. Абдулліної, С. Бреус, Л. Булатової, К. Дурай-
Новакової, С. Єлканова, Г. Коджаспірової, Н. Казакова, Л. Кацова, Г. Кузнєцової, О. Лук'янченко, 
Л. Манчуленко, В. Морозової, О. Мосіна, Л. Хомич, А. Щербакова та ін. засвідчили, що у процесі підготовки 
майбутнього вчителя початкових класів важливу роль відіграє педагогічна практика, під час якої активізується 
процес професійного становлення та самовизначення фахівця. Педагогічна практика є формою навчання, яка 
поєднує теоретичні знання, здобуті в університеті, з майбутньою самостійною роботою в школі в якості 
вчителя-класовода. Студенти-практиканти опановують комплекс умінь і навичок творчо здійснювати усі види 
навчально-виховної і суспільної діяльності у реальних ситуаціях педагогічного спілкування. 

Мета статті – розкрити роль та значення педагогічної практики у підготовці майбутнього вчителя 
початкових класів до професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. У процесі педагогічної практики створюються умови, максимально 
наближені до умов самостійної педагогічної діяльності в школі, – це своєрідний мікроаналог професійної 
діяльності вчителя.  

Поняття "практика" досить широко використовується такими науками, як філософія, психологія, педагогіка 
(природно, що кожна з них вкладає свій зміст у поняття "практика"). Ознайомлення з цими науковими 
розвідками поглиблює розуміння проблеми практики і допомагає краще зрозуміти її багатовекторність.  

Передусім, ретроспективно окреслимо розвиток самого терміна "практика", який походить від грецького 
слова "праксис", що в перекладі означає "діяння", "активність", "діяльність". Перші спроби наукового 
осмислення цієї проблеми були здійснені ще за античних часів. Аристотель розумів практику як людську 
активність, спрямовану на досягнення відповідної мети. У часи стародавньої Греції, а згодом і в період 
середньовіччя характерний підхід до діяльності, за якого гідним вільної людини вважалося споглядально-
пізнавальне ставлення до світу. Лише епоха Відродження змогла подолати негативне ставлення до природнього 
в людині і пробудити інтерес до безпосереднього вивчення її творчої діяльності. Сенс людської праці вбачався 
не в практичному перетворенні світу, а в творчості, що сама собою є самометою [1]. Епоха Просвітництва по-
своєму інтерпретувала розуміння практики, пояснювала її як свідому моральну діяльність. Людвіг Фейєрбах 
розглядав практику як онтологічну характеристику людини, її чуттєву активність, що виражає сутність 
індивіда. На думку Канта, як представника класичної німецької філософії, практична свідомість є морально-
імперативною філософією, в основі якої покладено виключно предметність, а не споглядальність. Гегель 
відводив практиці важливу роль у пізнанні. Але в розумінні Гегеля практика значила не більше, ніж діяльність 
ідей, свідомості: філософ розумів практику тільки як духовну діяльність – "вольову діяльність ідеї". Практика 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 68. Педагогічні науки 

4 

виступає джерелом і рушійною силою розвитку пізнання, оскільки пізнання розвивалось і розвивається 
відповідно до того, як людина навчається змінювати дійсність. Практика є водночас кінцевою метою пізнання, 
обумовленою практичними потребами суспільства. Пізнання відбувається не заради самого пізнання, воно 
виконує роль необхідної умови революційно-практичної зміни суспільства. Розуміння практики у ХІХ ст. 
сформулював Карл Маркс: практика – це основна форма життєдіяльності людини, що має матеріальність. З 
погляду марксизму, практика – основа і мета пізнання, визначник його напрямку і критерій істинності 
результату [1: 455].  

Аналіз наукових джерел дає підстави стверджувати, що практика – це матеріальна, чуттєво-предметна, 
цілепокладальна діяльність людини, що за змістом передбачає засвоєння і перетворення природних і 
соціальних об’єктів і становить загальну основу, рушійну силу розвитку людського суспільства і пізнання. У 
складному процесі пізнання практика відіграє важливу роль: по-перше, вона є основою пізнання; по-друге – 
рушійною силою його; по-третє – кінцевою метою пізнання; в-четвертих – критерієм істини.  

С. Свірський вважає, що практика повинна бути відокремлена від такої широкої категорії, як діяльність, а 
діяльність є практикою лише тоді, коли в ході цієї діяльності народжуються знання або перевіряється їх 
істинність [2: 137-142]. Отже, практика має бути вільною, усвідомленою творчою основою "прикладання" 
знань, засобом розвитку пізнання і першоосновою його отримання. Це і є, на нашу думку, категоріальним 
розумінням практики як найбільш загального й фундаментального філософського поняття. Саме вираження 
творчого потенціалу студента-практиканта дає підстави розглядати педагогічну практику як складову загальної 
філософської категорії "практика". 

На психологічному рівні практика розглядається як предметно-чуттєва форма життєдіяльності людини, 
об’єктивна основа єдності всіх форм її світовідношення [3: 130]. Н. Кузьміна у своїй праці "Нариси психології 
праці вчителя" зазначає: "До педагогічної практики в основному відбувається засвоєння студентами 
теоретичних знань із психології, педагогіки, методики. Знання стають переконанням, коли людина навчається 
застосовувати їх на практиці і коли у процесі цього застосування вона доходить висновків, які на початку 
засвоїла з теорії" [4: 49]. 

Як педагогічна категорія, практика є складовою навчально-виховного процесу. Вона покликана навчити 
студентів застосовувати науково-теоретичні знання з педагогіки, психології, фахових методик та спеціальних 
дисциплін у педагогічній діяльності, а також удосконалювати відповідні практичні навички. 

Історико-педагогічний аналіз практичної підготовки майбутніх учителів дозволяє виділити періоди 
становлення і розвитку системи педагогічної практики. 

Питання організації педагогічної практики в системі підготовки педагогічних кадрів почало інтенсивно 
розроблятися ще за часів заснування перших учительських закладів у країнах Західної Європи наприкінці ХVІІІ ст. 

Становлення вітчизняної професійної освіти припадає на кінець ХІХ – початок ХХ ст. – це створення 
педагогічних курсів, учительських семінарій та інститутів, а також педагогічних класів при гімназіях і 
народних училищах. 

Одним із перших вітчизняних педагогів, хто поставив питання про спеціальну підготовку вчителів як 
соціальну проблему, був класик вітчизняної педагогіки Костянтин Дмитрович Ушинський. Він зазначав: 
"Метод викладання можна вивчити за книжкою або зі слів викладача, але набути навичок щодо застосування 
цього методу можна тільки діяльною та тривалою практикою" [5: 343]. К. Ушинський висловлював такі 
міркування щодо системи організації практики: "Практикант спочатку відвідує уроки гарного вчителя, 
допомагає йому за його вказівками, а потім сам робить спроби викладати лекцію… На уроці практиканта мають 
бути присутні його товариші і вчителі; а після уроку, на особливому педагогічному зібранні, висловлюються всі 
зауваження і побажання щодо проведеної лекції, звертається увага на найдрібніші елементи викладання, а саме: 
інтонацію, рухи та ін. Вислухавши зауваження, практикант готується до наступного уроку, при цьому він не 
лише з'ясовує предмет уроку в усіх його деталях, а обдумує пояснення, запитання, готується до всіх 
випадковостей, які можуть трапитися на уроці. Після двох-трьох років таких занять із практиканта виходить 
гарний учитель з відмінними викладацькими прийомами і звичками і, крім цього, предмет викладання 
"вкладається" в його голові в повній ясності і визначеності" [5: 43]. Як бачимо, в поглядах К. Ушинського 
простежуються принципи системності і неперервності педагогічної практики.  

Зазначимо, що принципу єдності теорії та практики дотримувались також учені у галузі педагогіки – 
Х. Алчевська , М. Бунаков, В. Вахтерев, Корф, Т. Лубенець, С. Миропольський, М. Пирогов, Д. Семенов та ін. 

У педагогічному доробку В. Сухомлинського зосереджується увага на важливості педагогічної практики у 
підготовці майбутнього вчителя початкової школи, йдеться про її взаємозв’язок з теорією. Особливе місце 
посідає принцип наступності практики з навчальними заняттями, підкреслюється значення неперервного 
характеру педагогічної практики.  

Події 1917 р. спричинили певні зміни у розвитку освіти: відкривалися нові університети; трирічні 
педагогічні курси, які пізніше стали педагогічними технікумами. Практика в цих навчальних закладах мала 
форми, характерні для дореволюційних учительських семінарій. В 20-х роках XX ст. існувало дві точки зору на 
проведення педагогічної практики. Прихильники однієї точки зору дещо переоцінювали роль педагогічної 
практики. Пропонувався такий розподіл практики по курсах: 1 курс – 5 %, 2 курс – 10 %, 3 курс – 25 %, 4 курс – 
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100 % навчального часу. У педагогічній літературі того періоду подібний розподіл часу на практику багатьма 
критикувався. Друга точка зору полягала в тому, що головним для майбутнього педагога є університетська 
освіта, глибокі енциклопедичні знання, при цьому недооцінювалася або повністю відкидалася роль практичної 
підготовки до вчительської діяльності.  

У 1921–1924 рр. відбулася реорганізація системи вищої педагогічної освіти: склалися дві форми 
педагогічної практики – активна (пов’язана з методиками окремих предметів) і пасивна (ознайомлення з 
дитячими закладами, спостереження за педагогічним процесом у школі). 

У 1927–1928 рр. поступово уніфікувалися навчальні плани, практична підготовка в них набула вагомого 
значення, посилився зв’язок теоретичної та практичної підготовки. 

У 1933–1934 рр. студенти проходили педагогічну практику з 3 курсу в два етапи: в першому півріччі 
ознайомлювалися зі школою, організацією і структурою управління навчально-виховним процесом, відвідували 
й аналізували уроки вчителів; у другому – звільнялися від навчальних занять в інституті і проходили виробничу 
практику в школі. Отже, бачимо, що зміст педагогічної практики поступово змінювався, ускладнюючись із року 
в рік. 

У повоєнні роки значна увага приділялася вдосконаленню якості практичної підготовки вчителів початкової 
школи, перед вищими навчальними закладами було поставлено завдання забезпечити тісний зв’язок навчання з 
життям, практикою, покращити виховну роботу в школі, змінити методи навчання з метою розвитку 
самостійності та ініціативи учнів. 

У 1970–71 рр. педагогічні інститути перейшли на нові навчальні плани, де значну роль відводилося 
теоретичній підготовці студентів, встановленню тісного зв’язку між теоретичною й практичною підготовкою 
майбутніх учителів, поглибленню зв’язків педагогічних вузів зі школами. Практика на 3 (4) курсах тривала 6 
тижнів (близько 220 год.), а на випускних 4 (5) курсах – більше 290 год. Навчальні плани передбачали напрями 
організації педагогічної практики: встановлення оптимального зв’язку практики з вивчення теоретичних курсів; 
оволодіння студентами основами педагогічних умінь і навичок, необхідних для успішної педагогічної 
діяльності; підвищення самостійності й творчої активності студентів у період педагогічної практики [6: 5-10].  

У 1985–86 н. р. вступив у дію навчальний план, згідно з яким із першого по п’ятий курси введено 
неперервну педагогічну практику, мета якої – забезпечити теоретичну і практичну підготовку вчителя. 
Введення неперервної практики доводить, що принцип єдності теорії і практики у вивченні педагогічних 
дисциплін є обов’язковою умовою підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів.  

З 1991 року загальні питання організації й проведення педагогічної практики майбутніх учителів України 
знайшли своє відображення у Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України (1993 р.), у цільовій державній програмі "Вчитель" (1997), у Концепції педагогічної освіти (1998), 
Державній програмі "Вчитель" (2002).  

З огляду на сучасні євроінтеграційні процеси, вимоги до освіти в Концепції педагогічної освіти розробленій 
Національною Академією педагогічних наук України, містяться чіткі і науково обґрунтовані завдання 
педпрактики [7]. У цьому документі наголошується, що "практична підготовка здійснюється через навчальні та 
фахові педагогічні практики" [7: 17]. Форма, тривалість і терміни проведення практики визначаються окремо 
для кожної спеціальності з урахуванням особливостей освітньо-кваліфікаційного рівня цієї спеціальності й 
специфіки ВНЗ.  

Мета практики – оволодіння студентами сучасними методами, формами організації в усіх аспектах їхньої 
майбутньої професійної діяльності; формування у них на ґрунті здобутих у ВНЗ знань, професійних умінь і навичок 
приймати самостійні рішення у процесі роботи в реальних ринкових і виробничих умовах; виховання потреби 
систематично поновлювати свої знання й творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Педагогічна практика 
розглядається як компонент загального змісту освіти, орієнтований на сучасні вимоги до педагогічної професії.  

Проблемам організації і проведення педагогічної практики присвячені роботи багатьох вітчизняних 
науковців. Вони по-різному дають їй визначення. Так, за педагогічним словником, "це спосіб вивчення 
навчально-виховного процесу на основі безпосередньої участі в ньому практикантів, мета якої – виробити у них 
уміння і навички, необхідні в майбутній професійній діяльності, закріпити теоретичні знання, застосувати їх на 
педагогічній практиці" [8: 268]. О. Кривов’яз розуміє "практику" як "форму професійного навчання у вищій 
школі, яка базується на професійних знаннях, опирається на певний теоретичний фундамент, забезпечуючи 
практичне пізнання закономірностей і принципів професійної діяльності, оволодіння способами її організації" 
[9: 114-115]. На думку Л. Хомич, "практика – це складова навчально-виховного процесу, що сприяє 
формуванню творчого ставлення майбутнього спеціаліста до педагогічної діяльності, визначає ступінь його 
професійної придатності та рівень педагогічної спрямованості" [10: 4-8]. Н. Казакова обстоює "практику" як 
"важливу складову професійної підготовки майбутніх учителів, спрямована на закріплення та реалізацію в 
спеціально створених умовах набутих студентами предметних, психолого-педагогічних, методичних знань, 
умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності в школі, засіб творчого розвитку та 
саморозвитку майбутнього вчителя, формування у нього професійно значущих якостей і готовності до 
інноваційної педагогічної діяльності" [11: 40]. 
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Отже, педагогічна практика є основною складовою професійної підготовки майбутнього педагога та 
організаційною формою, що пов’язує його навчання з майбутньою професійною діяльністю.  

Найбільш ефективною, на нашу думку, є практика, яка має неперервний характер, тобто здійснюється на 
всіх етапах навчання.  

Педагогічна практика студентів молодших курсів є початковим етапом у системі практичної підготовки до 
роботи вчителя, початковою ланкою практичного освоєння педагогічної професії. У цей період формуються 
основи професійного досвіду, практичних умінь і навичок, професійних якостей педагога, ставлення до 
педагогічної професії, які реалізуються на наступних етапах педагогічної практики. Від ефективності й 
успішності роботи на цьому етапі залежить професійне становлення студента як майбутнього вчителя. Саме у 
цей період практики студентам варто повною мірою використовувати матеріали лекційних, семінарських і 
лабораторно-практичних занять для того, щоб навчитися поєднувати теорію із практикою, а виконання завдань 
із психолого-педагогічних дисциплін – із роботою у школі. Студентам-практикантам потрібно ознайомитися із 
методикою організації колективної діяльності учнів, навчитися розробляти методичні матеріали, вміти 
аналізувати різні форми організації шкільного навчально-виховного процесу. 

У VІ семестрі студенти проходять літню педагогічну практику. Базами проведення є дитячі оздоровчі 
табори, позашкільні виховні заклади й різноманітні установи: будинки творчості, спеціальні школи, 
екскурсійно-туристичні заклади, підліткові та юнацькі клуби при ЖЕУ, дитячі лікарні, дитячі притулки, відділи 
у справах сім'ї та молоді при держадміністраціях, відділи кримінальної міліції у справах неповнолітніх, – де 
майбутні учителі працюють на посадах стажистів, помічників вихователів, педагогів-організаторів. Викладачі 
здійснюють контроль за проходженням літньої практики: відвідують табори, де працюють студенти-
практиканти, перевіряють документацію, консультують, надають методичну допомогу.  

Педагогічна практика на передвипускному курсі інтегрує у своєму змісті теоретичні знання й практичні 
навички, набуті при проведенні попередніх видів практики. Розпочинається практика серією показових уроків з 
навчальних предметів у початковій школі (математика, читання, письмо, ''Я і Україна'', малювання, праця, 
співи, фізкультура, російська мова, охорона життя). Урок студента оцінюється керівником практики, 
викладачами-методистами, вчителем і студентами, котрі беруть активну участь в обговоренні й аналізі уроків.  

Підсумковим етапом підготовки вчителя початкової ланки освіти є педагогічна практика на випускному 
курсі. Відповідно до навчального плану вона проводиться в 1 класі сільської загальноосвітньої школи. 
Адаптація дитини до нових умов у перший тиждень перебування у школі – важливий момент у її житті, і тому 
майбутній учитель початкової школи повинен ознайомитися з роботою вчителя саме в цей період. За цей час 
студенти ознайомлюються з такими видами діяльності, як порядок прийому дітей до школи, методика 
комплектування перших класів, планування роботи вчителя на перший тиждень навчання першокласників, 
розміщення дітей у класі, зміст організації і методики проведення уроків у перші дні навчання дітей, 
організація навчальної діяльності. Виконуючи обов'язки вчителя-класовода, практикант повинен уміти 
організовувати спілкування й встановлювати контакт з дітьми на уроці; мати уявлення про тематичне 
планування певного предмета; уміти робити "фотографію" уроку; аналізувати урок за поданою схемою; знати 
методи і прийоми роботи з учнями на уроці; уміти організовувати індивідуальну роботу з учнями; планувати й 
проводити позакласні заходи; аналізувати власну педагогічну діяльність 

Кожен студент проводить усі уроки, позакласні заняття в присутності вчителя початкових класів згідно з 
планом. Керівники практики здійснюють загальне методичне керівництво цим видом практики, допомагають, 
консультують, стежать за якістю професійного мовлення студентів. В університеті проводяться настановча й 
підсумкова конференції з навчально-виховної роботи; у ній беруть участь керівники педагогічної практики, 
викладачі-методисти, студенти, вчителі початкових класів 

Педагогічна практика дає можливість студентам апробувати здатність до виконання функцій учителя 
початкових класів, практично підготуватися до власне самостійної педагогічної діяльності. Функції професійної 
діяльності вчителя початкової школи ширші, ніж у вчителя-предметника, оскільки він виконує функції і 
вчителя, і вихователя, і класного керівника. Специфічна особливість діяльності учителів початкової школи 
полягає в тому, що вони мають навчити дітей елементарної грамоти, читати, писати, рахувати, виробити в них 
навички зв’язного, виразного усного і писемного мовлення, сформувати уявлення і дати основи знань про 
навколишній світ, природу, норми і правила людського співжиття. А тому повинні добре знати зміст 
навчальних програм, володіти методикою навчання української мови, читання, математики, образотворчого 
мистецтва, праці та інших освітніх дисциплін, а також знати критерії оцінювання знань дітей зі всіх предметів.  

Отже, майбутні учителі початкової школи повинні отримати ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку у 
вищому педагогічному навчальному закладі; оволодіти системою знань і вмінь, що передбачають глибоке, 
міцне засвоєння професійно-педагогічної теорії й розуміння сутності педагогічної діяльності. Педагогічна 
діяльність охоплює виконання таких функцій, як: конструктивна, організаторська, гностична й комунікативна. 
Зупинимося детальніше на комунікативній функції, яка в структурі педагогічної діяльності вчителя посідає 
пріоритетне місце. Від показників сформованості комунікативних умінь учителя, а також від усієї його 
компетентності в спілкуванні залежить рівень налагодження контактів учителя з учнями й іншими членами 
педагогічної взаємодії: колегами-вчителями, батьками вихованців тощо. Комунікативна функція вимагає 
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сформованості таких умінь: сповіщати інформацію і забезпечувати її засвоєння; сприймати інформацію, уміти 
вислуховувати думки учнів та їх відповіді; сприймати запитання учнів і реагувати на них; запобігати 
конфліктам та вирішувати їх, якщо вони виникли; висловлювати власну позицію у різних навчально-виховних 
ситуаціях; визначати настрій дітей, а також підтримувати необхідний мікроклімат у колективі; тактовно 
реагувати на відповіді і вчинки учнів, сприяти створенню творчої атмосфери у класі; використовувати 
мультимедійні засоби та комп’ютерну техніку для посилення комунікативної діяльності; застосовувати 
елементи інтерактивного навчання для розвитку і формування творчості в учнів; встановлювати і підтримувати 
педагогічно доцільні відносини з учнями, а також з педагогічним колективом школи [12: 86]. 

Студенту-практиканту під час проходження практики доводиться налагоджувати комунікативні зв’язки з 
учнями, вчителями, батьками, дирекцією, керівниками гуртків, працівниками бібліотеки і т. д. І це лише деякі 
приклади з усього комунікативного розмаїття педагогічної діяльності. Усвідомлення майбутніми вчителями 
суперечності між потребою у спілкуванні й недостатнім рівнем сформованості професійних комунікативних 
умінь створює мотивацію щодо подальшої теоретичної підготовки у ВНЗ.  

Система педагогічної практики в Україні спрямована на становлення у майбутніх фахівців початкової ланки 
освіти практичних умінь, навичок, професійних здібностей, які допоможуть їм успішно здійснювати навчально-
виховний процес у школі. Практика логічно завершує вивчення основних навчальних дисциплін психолого-
педагогічного та методичного циклів, активізує знання студентів (зокрема мовні), забезпечує їх практичне 
застосування.  

Отже, студіювання досліджуваної проблеми дало можливість з’ясувати, що педагогічна практика як форма 
професійного навчання у вищий школі спирається на надійне теоретичне підґрунтя, яке забезпечує вирішення 
теоретичних і практичних завдань професійної підготовки сучасного вчителя. Педагогічну практику варто 
розглядати як сприятливе середовище для формування комунікативних професійних умінь майбутніх педагогів, 
а також як умову забезпечення сформованості комунікативних професійних умінь студентів на базовому рівні. 

Перспективою наших подальших досліджень є теоретичне обґрунтування педагогічної практики як 
основи формування комунікативних умінь майбутнього вчителя-класовода. 
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Подгурская В. Ю. Педагогическая практика как важная предпосылка становления  
будущего учителя-классовода. 

В статье рассматривается педагогическая практика как составная часть учебно-воспитательного процесса, 
которая призвана научить студентов применять научно-теоретические знания из области педагогики, 
психологии, профессиональных методик, а также совершенствовать соответствующие практические 

навыки. Выполнен историко-педагогический анализ практической подготовки будущих учителей, выделены 
периоды становления и развития системы педагогической практики. Сделан вывод об эффективности 

практики, имеющей непрерывный характер, то есть осуществляющейся на всех этапах обучения. Определено, 
что педагогическую практику нужно рассматривать как благоприятную среду для формирования 

коммуникативных профессиональных умений будущих педагогов. 

Pidgurs'ka V. Yu. Pedagogical Practice as the Important Prerequisite of Future Class Teacher's Formation. 

The article considers the pedagogical practice as the impartial part of the educational process, which task is to teach 
students to apply scientific-theoretical knowledge from the sphere of pedagogy, psychology, professional methods, and 

also improve the corresponding practical skills. The historical and pedagogical analysis of the future teachers' 
practical preparation is carried out, the periods of establishment and development of the pedagogical practice system 

are singled out. The conclusion is made on the practice efficiency, having the continuing character, namely being 
conducted on all levels of education. It is determined that pedagogical practice should be considered as the profitable 

area forming the future teachers' communicative professional skills. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ГУМАНІСТИЧНИХ 
ЦІННОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ 

Проблема формування еколого-гуманістичних цінностей школярів є досліджуваною педагогічною проблемою у 
сучасній науці. Стислий історичний екскурс дозволив установити, що на важливості виховання гуманістичних 

цінностей молодого покоління наголошують учені і педагоги всіх часів. Особливе значення для нашого 
дослідження мають педагогічні праці В. Сухомлинського, а також концепції І. Беха (зі співавторами) і 

О. Сухомлинської, присвячені вихованню учнів на духовній основі загальнолюдських (гуманістичних) цінностей. 

Постановка проблеми. Майбутнє людської цивілізації залежить від того, які цілі переслідує людина і 
якими цінностями вона керується у власній діяльності в природному і соціальному світі. ''Час змінює системи 
цінностей особистості, а утвердження цінностей, які віджили свій вік, негативно впливає не тільки на сутність 
особистості, адекватність її історичного часу, а й на життєвий шлях людини і характер суспільства загалом'', − 
зауважує В. Кремень [1: 20]. Головні ціннісні напрямки змінюються в тісному зв’язку з загальним розвитком 
соціуму, його культури, а отже, визначають ціннісні зміни в освіті й вихованні. Останніми роками в українській 
освіті активно відбувається процес ''демонополізації системи цінностей як основи демократичного виховання, 
надання йому цивілізованого, гуманістичного спрямування'' [2: 21]. Цей процес можна схарактеризувати як 
повернення до пріоритету загальнолюдських цінностей, що, за влучним висловом українського філософа 
С. Кримського, ''стають такими не внаслідок звертання до середньоузгоджених предикатів людських спільнот, а 
через збагачення їх ідеєю особистості'' [3: 22]. 

Формування цінностей на сьогодні має багатовекторний і суперечливий характер. Воно відбувається в умовах 
знецінення багатьох ідеалів і цінностей попередніх етапів суспільного розвитку та окреслення нового 
екоцентричного світоглядного виміру з одночасним відродженням історичних традицій народу, зверненням до його 
духовного досвіду й загальнолюдських цінностей. Усвідомлюючи провідну роль екологічної освіти й виховання, що 
передбачає застосування ціннісного підходу в усіх ланках навчально-виховного процесу, у попередженні розвитку 
морально-екологічної кризи, особливо актуальною проблемою постає формування еколого-гуманістичних цінностей 
молодого покоління, оскільки саме від нього залежить, якою буде наша планета в майбутньому. 

Аналіз актуальних досліджень. На основі аналізу історії питання можна констатувати, що педагогіка 
завжди була гуманістичною і націленою на формування системи цінностей молодої особистості. Сучасні 
гуманістичні ідеї і концепції мають своїм джерелом спадщину великих філософів і педагогів: Демокрита, 
Сократа, Платона, Аристотеля, Плутарха, Сенеки, М. Квінтіліана, Тертуліана, Августина, Аквіната та ін. Період 
розквіту гуманізму пов’язують з подоланням релігійно-догматичних та тоталітарних систем середньовіччя, 
коли відбувся незвичайний злет людського духу, що й зумовило Відродження, яке мало за своє гасло античний 
вислів: ''Я людина, і ніщо мені не чуже''. Найвидатнішими представниками, що стояли на позиціях гуманізму, 
були Е. Роттердамський, В. де Фільтре, Ф. Рабле, М. Монтень тощо. 

Значний внесок у гуманістичні традиції внесли видатні європейські педагоги-мислителі Я. Коменський, 
Д. Локк, Ж. Руссо, І. Песталоцці, І. Гербарт, А. Діствервег. Їхні висловлювання і сьогодні дивують глибиною 
думки і є основою багатьох сучасних поглядів і концепцій в педагогіці. У вітчизняній педагогіці гуманістичні 
традиції закладено в класичних працях Г. Сковороди, К. Ушинського, Л. Толстого та ін.  

На початку ХІХ ст. ідеї гуманізму розвивалися в працях П. Блонського, який бачив школу майбутнього школою 
людяності, С. Шацького, який вважав, що змістом виховання є, насамперед, сама дитина, її потреби, інтереси й цілі, 
П. Каптєрєва, який визначав сутність освітнього процесу як вираження внутрішньої самодіяльності людини. 

Більшість концептуальних основ і відповідних гуманістичних положень педагогіки виникли порівняно 
недавно і ґрунтуються тією чи іншою мірою на працях вітчизняних і зарубіжних учених минулого століття. 
Ідеться, зокрема, про культурно-історичну теорію Л. Виготського (зв’язок навчання та розвитку), про теорії 
діяльності С. Рубінштейна (суб’єктна діяльність) і А. Леонтьєвої (свідомість і діяльність), про гуманістичну 
психологію 60 – 90-х рр. ХХ ст. А. Маслоу і К. Роджерса (категорії самоактуалізації, фасілітації), концепції 
навчальної діяльності Д. Богоявленського, В. Давидова, З. Калмикова та ін., про теорії розвивального навчання 
В. Давидова, Д. Ельконіна, І. Якіманської, про орієнтацію на особистісний виховний процес Ш. Амонашвілі, 
В. Зінченко, В. Кан-Каліка та ін., про дослідження Є. Кабанової-Меллер і С. Рубінштейна, що розкривають 
механізм засвоєння начального матеріалу учнями, про теорії проблемного навчання М. Махмутова, В. Оконь, 
про суб’єкт-суб’єктний підхід К. Абульханової-Славської, І. Кона, А. Мудрик та ін. [4: 14-15]. 

Мета статті – дослідження концептуальних основ формування еколого-гуманістичних цінностей з метою 
застосування їх для формування означених цінностей у школярів у процесі шкільної хімічної освіти. Дане 
дослідження варто розпочати з розгляду наявних концепцій формування і виховання цінностей. Це концепції як 
сучасного періоду розвитку вітчизняної педагогічної науки, так і спадщини зарубіжних учених минулого, 
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причому їх аналіз повинен мати виключно вибірково-аспектний характер, його потрібно здійснювати в межах 
завдань формування еколого-гуманістичних цінностей школярів. 

Виклад основного матеріалу. Логіка запропонованого наукового аналізу та мета статті обумовлюють чітке 
виділення декількох його напрямків. Першим із них є розгляд концепцій зарубіжних і вітчизняних учених 
минулого щодо формування і виховання цінностей, бо зрозуміло, що для власного історико-педагогічного 
аналізу проблеми формування еколого-гуманістичних цінностей школярів важливе місце має скарбниця 
фундаментальних робіт педагогів, які досліджували окреслену проблему в різні періоди розвитку суспільства.  

Ретроспективний аналіз розпочнемо з теорії ціннісного виховання, яка вже понад півстоліття 
використовується в теоретичній й практичній педагогіці США, Канади і країнах Західної Європи. Передумовою 
її виникнення, насамперед у США, стало розповсюдження у 60–70-ті роки минулого століття ''контркультури'' 
серед груп молоді й інтелігенції, які виступали проти цінностей ''масового суспільства'' і ''масової культури''. 
Прихильники теорії ціннісного виховання підкреслювали, що її основна мета – не пряма передача вихованцям 
загальнолюдського ціннісного досвіду, а формування у молоді здібностей до самостійного вибору моральних 
цінностей, створення у неї моральних критеріїв, заснованих на гуманістичних ідеалах. 

Теорія ціннісного виховання поєднала в собі низку самостійних концепцій: ''ціннісне навіяння'' 
(Д. С’юперк), ''роз’яснення цінностей'' (Л. Ратс, М. Хармін, С. Саймон), ''ціннісний аналіз'' (Дж. Френкель), 
''упровадження цінностей'' (Ч. Кнікер), ''ціннісна рефлексія'' (Кл. Бек) і ''ціннісна дія'' (Д. Олівер, Фр. Н’юмен). 
Усі концепції можна поділити на групи за методами передачі цінностей: 

– імітація і метод прикладу – будувались на приученні дітей наслідувати поведінку дорослих і неухильно 
виконувати їх вимоги (''ціннісне навіяння'' і ''упровадження цінностей''). За твердженням Ч. Кнікера, ''вже той 
факт, що дорослий веде себе саме так, повинно сприйматися як оправдання даного виду поведінки''; 

– метод переконання (''ціннісний аналіз'') – спрямований на активізацію розумової діяльності учнів з метою 
їх безпосередньої участі в процесі інтеріоризації цінностей. При цьому Дж. Френкель пропонував орієнтуватися 
не на обмежений набір конкретних цінностей, а на цілісну програму, що включає питання мирного 
співіснування держав, розвитку демократії, розумного використання природних ресурсів та ін.; 

– методи роз’яснення – надавали учням свободу у виборі цінностей та навчанні їх так званому ціннісному 
процесу, що складається з трьох етапів: вибір, оцінювання і дія (Л. Ратс). Роль вчителя при цьому зводилася до 
створення у класі атмосфери розкутості й спокою, що спонукало учнів до відвертих роздумів; 

– тренування в дії (''ціннісна дія'') – стимулювали активність учнів до моральних поступків у конкретних 
життєвих ситуаціях. Фр. Н’юмен вважав, що учнів необхідно навчати раціональним прийомам прийняття рішень, що 
дозволять реалізувати конкретні цінності ''рівності, свободи вибору і раціоналізму'' (М. Сілвер) [5: 554]. 

Розглянута теорія ціннісного виховання досі не втратила сучасної актуальності в Європі й має підтримку навіть з 
боку ЮНЕСКО. У той же час низка дослідників (В. Андрущенко, Г. Денисова, І. Зязюн, А. Закірова, А. Котова, 
В. Кремень, Е. Лис, В. Риндак, А. Сбруєва, О. Сиволапов, Л. Тарасенко, Ю. Чеботарьов та ін.) здійснюють критичний 
аналіз процесу запозичення інокультурних концепцій навчання і виховання, та обґрунтовують необхідність 
відповідності сучасної постмодерної моделі освіти національному соціокультурному контексту. 

Так, у розвитку національної школи та педагогічної науки почесне місце посідає творча спадщина видатного 
педагога-гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського. Дійсно, на сучасному етапі оновлення всіх ланок 
системи освіти ми ще і ще раз переконуємося в необхідності орієнтуватися на національні здобутки минулого, 
усвідомлюючи, що В. Сухомлинський творив на майбутнє, передбачав його, йшов попереду свого часу, 
намагаючись подолати девальвацію загальнолюдських гуманістичних цінностей. 

Виховання учнів на духовній основі загальнолюдських цінностей у педагогічній практиці 
В. Сухомлинського – це важлива ланка розробленої ним концепції гуманного виховання, під якою він розумів 
складну цілеспрямовану діяльність, що забезпечує становлення й розвиток свідомості, почуттів, волі, а також 
вироблення вмінь, навичок і звичок моральної поведінки людини. За тридцять п’ять років роботи в школі 
Василь Олександрович розробив систему бесід з людинознавства – розповіді про Людину. Їх мета полягає в 
тому, щоб ''підносити людину'', ''відкривати в кожному серці джерело людської гордості''. ''Піднесення людини, 
– писав педагог, – я уявляю собі як глибоку моральну роботу розуму і серця'' [6: 467]. Саме з бесід 
(колективних, індивідуальних) із людинознавства школярі ''черпають неперехідні людські цінності''. 

Досвід Павлиської середньої школи цінний тим, що В. Сухомлинський науково обґрунтував чимало порад і 
рекомендацій з удосконалення змісту, форм і методів виховання в учнів загальнолюдських духовних цінностей. 
А. Невмержицький виділив систему методів формування гуманістичного світогляду учнів у практичній діяльності 
видатного педагога. Це: 1) метод переконання логічним доведенням істини; 2) метод навіювання світоглядних 
цінностей; 3) метод спонукання до світоглядних висновків яскравим словом, прикладом, організацією діяльності, 
праці, вправ; 4) метод ствердження світоглядних висновків і загалом переконаності способом піднесення гідності 
школяра, його успіхів у пізнанні і праці, на прикладі вчинку й світоглядного досвіду [7: 113]. 

Значний інтерес для нашого дослідження становить також культурно-виховна інтерпретація 
В. Сухомлинським життя як вищої цінності та природи як джерела знання і вихованості. ''Навчити дорожити 
життям – це той стовповий корінь моральної поведінки, від якого живляться віти чутливості, сердечності, турботи 
про людину'', – наголошує педагог [8: 167]. ''Активна взаємодія людини з природою'', бережливе ставлення до неї 
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розглядається Василем Олександровичем як важливий виховний фактор, що накладає відбиток на весь характер 
педагогічного процесу. ''Уходячи в життя дитини з першими відчуттями, сприйманнями, поняттями, уявленнями, 
природа стає для нього наглядним мірилом цінностей, джерелом багатств. У цьому факті містяться великі 
можливості становлення гармонійної, всебічно розвиненої людини'' [9: 36]. ''Ми виховуємо у своїх вихованців 
погляд на природу, як на цінність, яку не можна з жодними іншими цінностями ні зіставити, ні порівняти'' [9: 43]. 
У той же час, наголошує педагог, ''природні цінності не є невичерпними й безкінечними. Нам удалося, щоб думка 
ця сколихнула весь шкільний колектив'' [9: 43]. Усі ці цінні поради педагога необхідно враховувати й під час 
формування еколого-гуманістичних цінностей школярів у процесі вивчення хімії. 

І. Козак, узагальнюючи методи, через гармонійне поєднання яких, на його думку, формувався 
гуманістичний світогляд учнів Павлиської школи, наводить наступні: тонке проникнення вихователя в 
духовний світ вихованців, формування вихователем гуманістичних переконань; тісна співпраця школи й сім’ ї, 
теплі, дружні сімейні стосунки, приклад матері й батька; організація дружніх стосунків у колективі на основі 
співпраці та взаєморозуміння між вихователем та вихованцями; розвиток естетичних почуттів, вміння 
відчувати красу навколишнього світу, бажання творити прекрасне для інших – і все це в єдності з навчально-
виховною роботою [7: 114]. 

Таким чином, створена і реалізована В. Сухомлинським виховна концепція дає змогу оптимально 
мобілізувати невичерпний потенціал розвитку юного громадянина, збагаченого загальнолюдськими та 
особистісними цінностями. 

Переходячи до розгляду концептуальних засад формування і виховання еколого-гуманістичних цінностей 
молодого покоління на сучасному етапі розвитку національної педагогічної науки, варто зазначити, що вони 
змістовно детерміновані рядом нормативних міжнародних документів (''Загальна декларація прав людини'' і 
''Конвенція про права дітей'' тощо), державних національних програм і законів (програми ''Освіта'' (''Україна 
ХХІ століття'') і ''Діти України'', закони України ''Про освіту'' і ''Про загальну середню освіту'', ''Національна 
доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.'' та ін.), а також науково-теоретичними документами Академії 
педагогічних наук України (''Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 
державності'', ''Концепція громадянської освіти у школах України'', ''Концепція художньо-естетичного 
виховання учнів загальноосвітніх шкіл'', ''Концептуальні засади формування духовності особистості на основі 
християнських цінностей'' та ін.) [10: 340]. 

Найновітнішою концепцією, яка втілює демократичні, гуманістичні ідеї формування й розвитку особистості, 
є теорія І. Беха про особистісно орієнтоване виховання [11; 12], яка є альтернативою директивній авторитарній 
педагогіці. Її автор обґрунтував психолого-педагогічні умови, які є основою реалізації особистісно 
орієнтованого виховання шляхом створення новітніх виховних технологій. В першу чергу – це ''формування у 
суб’єкта здібності і бажання усвідомлювати себе як особистість'', ''культивування у вихованні цінності іншої 
людини'', ''культивування у вихованні досвіду свободи приймати особисті рішення'', ''ціннісно-смислова 
спрямованість предметної діяльності особистості'' [13]. 

Удосконаленню навчально-виховного процесу в контексті гуманістичної парадигми виховання – ставлення 
до людини як до найвищої цінності, переорієнтації на особистісну спрямованість, створення умов, які 
забезпечують входження в соціум, усвідомлення принципів і цінностей суспільного життя – присвячено 
Концепцію виховання гуманістичних цінностей учнів загальноосвітньої школи (автори – І. Бех, Н. Ганнусенко, 
К. Чорна). Її основними структурними складовими є: 

– обґрунтування гуманістичної моралі як стержневої основи громадянського суспільства та засобу 
становлення гуманної особистості; 

– принципи виховання гуманної особистості – гуманізму, індивідуалізму, колективізму, соціального 
загартування, альтруїзму, адекватності виховного середовища; 

– мета і завдання гуманістичного виховання школярів шляхом формування їх гуманістичного світогляду на 
основі розвитку етичної культури; 

– зміст гуманістичного виховання школярів – має спрямовуватись на формування системи гуманістичних 
цінностей у становленні духовного світу особистості з можливостями їх збагачення кожним індивідом у 
процесі інтеріоризації (в якості базових гуманістичних цінностей, що характеризують індивідуальну культуру 
особистості, рівень її вихованості, авторами концепції були визначені добро, відповідальність, совість); 

– методи гуманістичного виховання школярів, серед яких провідним є метод творчого етичного діалогу 
(полілогу), коли вчитель і учень (учні) спільно шукають і знаходять відповіді на питання, що дає можливість 
послідовної самореалізації особистісних сил; 

– функції позакласної діяльності в гуманістичному вихованні школярів – світоглядна орієнтація на основі 
засвоєння гуманістичної моралі, рекреаційна, компенсаторна, релаксаційна, ціннісно-орієнтаційна, рефлексивна 
функції; 

– психолого-педагогічні умови виховання гуманістичних цінностей школярів та шляхи підвищення їх 
ефективності; 
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– критерії оцінювання моральної вихованості школярів, виходячи з пріоритетної сформованості системи 
гуманістичних цінностей та моральної вихованості, яка включає когнітивний, процесуально-діяльнісний, 
ціннісно-смисловий і рефлексивний компоненти [14]. 

В основу концепції, реалізація якої важлива для подолання існуючої духовної кризи, – Концепції 
формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей, розробленої відомою 
дослідницею О. Сухомлинською, – покладено положення про те, що християнські моральні цінності є 
раціональною сферою, складовими гуманітарної культури, гуманістичними постулатами, значення і суть яких 
розкриваються завдяки виховному впливу на духовний світ дитини через почуттєво-емоційну сферу. 
Організація процесу формування духовності особистості на основі розтлумачених у такий спосіб 
християнських цінностей має спиратися на певні підходи (еволюційно-синергетичний, цивілізаційний і 
конкретно-історичний, культурологічний, системний, діяльнісний, інтегрований, герменевтики, медіології, 
культуровідповідності тощо) та передбачати вироблення моральних вимог, що відкладаються в моральній 
свідомості людини й суспільства у вигляді норм, принципів, ідеалів, понять, й у подальшому приводити до 
формування моральних почуттів, сенсожиттєвих орієнтацій, моральних переконань і моральних стосунків 
(моральної діяльності і моральної поведінки). Оволодіння знаннями (через роз’яснення, обґрунтування, 
наведення численних прикладів) тут, мабуть, більше, ніж за будь якого виховного впливу, повинно мати 
зацікавлений, особистісний і емоційний характер. Серед методів і форм духовного формування одне з 
провідних місць належить активним формам і методам (ситуаційно-рольові ігри, соціограми, метод аналізу 
соціальних ситуацій з морально-етичним характером, ігри-драматизації тощо), які дають дітям можливість 
предметно, безпосередньо й емоційно бути в ситуації морального вибору та морального пошуку [15]. 

Усі розглянуті концептуальні основи є фундаментальною базою для аналізованої проблеми. На їх основі у 
своєму дослідженні ми розроблятимемо педагогічну систему формування еколого-гуманістичних цінностей 
школярів у процесі хімічної освіти. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз наукової літератури засвідчив, що проблема 
формування еколого-гуманістичних цінностей школярів є активно досліджуваною педагогічною проблемою у 
сучасній науці. Стислий історичний екскурс дозволив установити, що на важливості виховання гуманістичних 
цінностей молодого покоління наголошують учені і педагоги всіх часів. Особливе значення для нашого 
дослідження мають педагогічні праці В. Сухомлинського, присвячені вихованню учнів на духовній основі 
загальнолюдських цінностей як важливої ланки розробленої великим педагогом концепції гуманного 
виховання, під якою він розумів складну цілеспрямовану діяльність, що забезпечує становлення й розвиток 
свідомості, почуттів, волі, а також вироблення вмінь, навичок і звичок моральної поведінки людини. 

Значний вплив на сучасний розвиток змісту і технологій формування еколого-гуманістичних цінностей 
школярів чинять розглянуті концептуальні основи, а також методологічні підходи до визначення напрямків і 
стратегій виховного процесу (І. Бех, М. Боришевський, І. Зязюн, О. Пархоменко, О. Сухомлинська та ін.). Тому 
подальші наші дослідження ми вбачаємо в аналізі сучасного наукового фонду педагогічних знань щодо 
проблеми формування еколого-гуманістичних цінностей школярів у загальноосвітніх навчальних закладах на 
рівні змісту, форм і методів. 
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Роман С. В. Исследование концептуальных основ формирования эколого-гуманистических ценностей. 

Проблема формирования эколого-гуманистических ценностей школьников является активно изучаемой проблемой в 
современной науке. Краткий исторический экскурс позволил установить, что на важности воспитания 

гуманистических ценностей молодого поколения указывают ученые и педагоги всех времен. Особенное значение для 
нашего исследования имеют педагогические труды В. Сухомлинского, а также концепции И. Беха (в соавторстве) и 

О. Сухомлинской, посвященные воспитанию учащихся на духовной основе общечеловеческих ценностей. 

Roman S. V. The Research of Conceptual Bases of Eсological-Humanistic Values Formation. 

The problem of school students' eсological-humanistic values formation is actively studied problem in the modern 
science. The short historical digression has allowed establishing that young generation of scientists and teachers of all 
times specify the importance of young generation's humanistic values education. Of great importance for the research 

are pedagogical works by V. Sukhomlinsky, and conceptions by I. Bech's (in a co-authorship) and the O. Sukhomlynska, 
devoted to the pupils' education on the spiritual basis of universal values. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 68. Педагогічні науки 

© Шихненко К. І., 2013 
14 

УДК 37.013.7 
К. І. Шихненко, 

здобувач 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

shikhkate@ukr.net 

НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ОСВІТНІХ ЗМІН У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ 
РОЗВИНЕНИХ АНГЛОМОВНИХ КРАЇН (КІНЕЦЬ XX СТ. – ПОЧАТОК XXI СТ.) 

У статті досліджено вплив концепції бізнесового менеджеризму, новітніх здобутків когнітивної психології, 
ідеї соціального партнерства школи – родини – місцевої громади на формування та подальший розвиток 

теорії освітніх змін, що склалася у педагогіці розвинених англомовних країн у кінці ХХ ст. – на початку ХХI ст. 
Визначено, що знання з вищезазначених наукових напрямків, розвинуті в рамках теорії освітніх змін, заклали 
теоретичне підґрунтя для сучасних реформаційних процесів у системах середньої освіти США, Канади, 
Великобританії та інших країн. Наголошено на важливості аналізу наукових знань, що сприяють розвитку 

зарубіжної інноваційної педагогічної думки, для осмислення та спрямування реформаційних процесів у системі 
вітчизняної середньої освіти. 

Постановка проблеми. Система знань, що визначила розвиток теорії освітніх змін у педагогіці 
англомовних країн наприкінці ХХ – початку ХХI століття, сформувалася під впливом широкого кола 
міждисциплінарних наукових напрямків, серед яких концепція бізнесового менеджеризму, нові наукові 
відкриття когнітивних психологів про механізм роботи мозку людини у процесі пізнання, ідеї соціальних 
психологів про партнерство школи, сім’ ї та місцевої громади тощо. Саме ці знання, інтегровані та розвинуті в 
межах теорії освітніх змін, стали підґрунтям для сучасних реформаційних процесів у системах середньої освіти 
США, Канади, Великобританії та низки інших країн. Оскільки система середньої освіти України сьогодні 
перебуває у процесі безперервного реформування, вважається доцільним вивчення зарубіжного 
реформаційного досвіду, зокрема концептуальних положень основних наукових дисциплін, на яких базуються 
сучасні трансформаційні процеси в середній освіті розвинених англомовних країн. 

Вищезазначені наукові напрямки є предметом розгляду у зарубіжних педагогічних дослідженнях. Сутність 
феномену бізнесового менеджеризму та його вплив на формування теоретичних засад шкільних реформ 
досліджували К. Голдспінк, М. Генсон, Б. Малфорд, П. Сенге, Т. Серджіованні, М. Фуллан, А. Харгрівс та ін. 
Розвитком когнітивної наукової думки та її впливом на різні аспекти нової теорії навчання займалися 
дослідники К. Берейтер, Е. Браун, Дж. Бренсфорд, К. Коедінгер, Р. Козма, Дж. Кокер, Р. Кокінг, М. Лінн, 
Д. Перкінс, Б. Рогофф, Р. Сойер та ін. Ідею партнерства школи і місцевої громади висвітлювали у своїх роботах 
Дж. Епштайн, М. Сандерс, А. Віллас-Боас, П. Колеман, М. Фуллан та ін. Зазначимо, що цілісного дослідження 
наукових теорій, яке визначило б методологічні засади формування та подальшого розвитку теорії освітніх змін 
у педагогіці США, Канади та Великобританії, поки що не було зроблено.  

Отже, метою статті є дослідження наукового підґрунтя виникнення теорії освітніх змін в англомовній 
педагогічній думці США, Канади та Великобританії. 

Виклад матеріалу. Витоки теорії освітніх змін знаходяться у науках, що сформувалися під впливом 
вагомих суспільно-політичних та економічних трансформацій у зарубіжних суспільствах, та набули швидкого 
розвитку у другій половині ХХ ст. Передусім, це сукупність знань зі сфери бізнесового менеджменту, що 
отримала назву ''менеджеризм'' (або ''новий менеджеризм''), який став ідеологічною основою для реформування 
систем освіти розвинених англомовних країн у межах існуючої неоліберальної освітньої політики. Як зазначає 
англійський дослідник освітніх реформ К. Голдспінк, саме застосування принципів бізнесового менеджменту у 
державних установах, а також поширення логіки ринкових відносин на всі рівні освітньої системи у сукупності 
чинили вагомий вплив на реформаційні процеси в системі освіти, сформували концептуальні засади для 
освітніх змін не тільки у країнах, що входять до Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD), а 
й стали міжнародним феноменом [1: 28-29]. 

Термін ''менеджеризм'' почав широко вживатися у 80-х рр. ХХ ст. C. Дец, відомий американській фахівець з 
організаційної теорії, зазначає, що менеджеризм є ''свого роду системною логікою, набором рутинної практики 
та ідеологією..., способом працювати та існувати'' в організації, кінцевою метою якої є підвищення 
ефективності шляхом управління [2: 222]. 

Еволюція менеджеризму як науки про управління в останні роки відбувається у напряму розвитку 
організаційної теорії, яка формулює базові аспекти функціонування будь-якої організації, зокрема і освітньої, 
як окремого навчального закладу, так і системи освіти загалом. 
Організаційна теорія визначає сукупність підходів та принципів функціонування організації та аналізу її 

діяльності, серед яких найголовнішими для реформаційних перетворень на рубежі століть вважаються погляд на 
організацію як на відкриту соціальну систему та принцип ''організації, що навчається''. Згідно з теорією систем, 
що розроблялася американськими системними аналітиками Л. фон Берталанффі, Н. Вінером, Дж. Форрестером та 
надалі поглиблено вивчалася іншими зарубіжними вченими (американським фахівцем з менеджменту 
Р. Акоффом, польським економістом О. Ланге, американськими соціологами Р. Мертоном та Т. Парсонсом, 
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англійським дослідником складних систем У. Росс Ешбі та ін.), організації є відкритими системами, елементи 
яких взаємодіють не лише між собою, а й з зовнішнім середовищем – більш складною системою. На думку 
дослідників, основними показниками відкритої системи вважаються: цілісність (зміна однієї складової зумовлює 
зміну інших); одноосібність (кожну складову можна розглядати окремо); перспективність (розвиток у напрямі 
вдосконалення); незалежність (можливе відокремлення підсистем); спеціалізованість (здатність виконувати певні 
види робіт); перетворення вхідних елементів на вихідні; централізація (одна зі складових стає домінуючою); 
зростання (тяжіння до розширення, збільшення); циклічність розвитку; рівновага; непередбачуваність причин 
можливого порушення спокійного стану [3: 42]. Для характеристики особливостей функціонування та розвитку 
відкритих систем науковцями застосовується спеціальна термінологія: вхідні ресурси, процес трансформації 
ресурсів, вихідні ресурси, зворотний зв’язок, зовнішнє середовище тощо. У процесі трансформації ресурсів значна 
роль відводиться внутрішньому середовищу (організаційній структурі, технології виробництва, обладнанню 
тощо), однією із найважливіших складових якого є організаційна культура – набір базових цінностей, норм 
поведінки, переконань, неофіційних правил, що поділяються усіма членами організації.  

Вагому роль відіграла теорія систем у розробці концепцій системних освітніх реформ, що широко 
впроваджувалися у розвинених англомовних країнах в останню чверть ХХ ст. Зокрема, американські теоретики 
М. Сміт та Дж. О’Дей, що сформулювали концептуальні засади реформаційних стратегій змін в системі 
середньої освіти США у 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. виходили з положення, згідно з яким освітня система 
є єдиною сукупністю компонентів, зміна кожного з яких призводить до змін усіх інших та функціонування 
системи загалом. У своїй концепції М. Сміт та Дж. О’Дей освітню систему (державну систему середньої освіти) 
визначили як складну та відкриту, яка містить сукупність підсистем (мета освіти, її зміст, оцінка результатів 
діяльності тощо), що взаємодіють між собою, з навколишнім середовищем (наприклад, рівень очікувань 
суспільства та місцевої громади впливають на результати діяльності школи) та з іншими рівнями освітньої 
системи (наприклад, з дошкільною або вищою освітою), яка не контролюється єдиним центром, організується 
на різних рівнях; ко-еволюціонує водночас з іншими системами. Окрім того, вказувалося на таку характерну 
ознаку освітньої системи, як її адаптивність: спроможність реагувати на зміни, які відбуваються у підсистемах 
(склад учнів, що навчаються в рамках системи, залучення ІКТ до навчального процесу тощо). Саме логіка 
взаємодії компонентів системи визначала основні стратегії освітніх реформ [4: 51]. 

Варто зазначити, що системний підхід дозволяє розглядати та аналізувати зміни не тільки у межах багаторівневої 
освітньої системи (штат – навчальний округ – школа), а й всередині навчальних закладів як організацій.  

Удосконалення сучасної теорії організації відбувається у напряму розвитку концептуальних засад нового 
феномену – організації, що навчається. Фактор глобалізації, що суттєво впливає на розвиток організацій, 
зумовив вагомі зміни у діяльності сучасних організацій. Конкуренція з боку зарубіжних партнерів та вихід на 
глобальний ринок призвели до зміни основних принципів діяльності організацій: різкого підвищення стандартів 
якості, яка розглядається усіма співробітниками як головний пріоритет; запровадження інновацій як постійного 
процесу; врахування крос-культурних та міжнародних особливостей ведення бізнесу; дотримання етичних норм 
та ділової культури. Нові принципи функціонування організацій зумовили появу організації нового типу – 
організації, що навчається (Learning Organization), моделі, основними пріоритетами якої є розвиток та постійне 
удосконалення усіх процесів. Термін отримав широке розповсюдження у 90-х рр. ХХ ст. в Європі та США і 
залишається предметом наукових дискусій вже більше ніж 20 років (П. Хокінс, К. Уаткінс та В. Марсік, 
П. Сенге, М. Педлер, Д. Бургойн та Т. Бойделл та ін. ). Жваве обговорення серед учених викликала семантика 
терміна ''learning organization''. М. Педлер визначив таку організацію як організацію, яка сприяє навчанню усіх її 
членів та постійно змінює сама себе. K. Уаткінс та В. Марсік конкретизували поняття ''навчання'' та зазначили, 
що навчання відбувається на різних рівнях – окремої особи, групи, організації загалом та навіть громади, з якою 
організація взаємодіє. На їхню думку, навчання є постійним та цілеспрямованим процесом, який відбувається 
паралельно з роботою або як її частина. Результатом навчання є зміни у знаннях, переконаннях та поведінці. 
Навчання також посилює потужність компанії у впровадженні інновацій та сприяє її розвитку. К. Лейтвуд та Р. 
Ейткен розглядають таку організацію як групу людей, яка встановлює спільну мету та має колективні 
зобов’язання регулярно оцінювати визначені пріоритети, змінювати їх у разі потреби та постійно шукати більш 
ефективні шляхи їхнього досягнення.  

Одна з відомих концепцій організації, що навчається, належить всесвітньо відомому американському фахівцю у 
сфері бізнесового менеджменту П. Сенге, який сформулював ідею розвитку п’яти ''вмінь організації'': особистої 
майстерності; спільного бачення; ментальних (інтелектуальних) моделей; групового навчання та системного 
мислення, яке об'єднує всі названі ''вміння''. Організація, в якій навчання відбувається безперервно під впливом зміни 
вимог зовнішнього та внутрішнього середовищ самої організації, визначається П. Сенге як ''самонавчальна''. Вчений 
характеризує таку організацію як колектив, у якому співробітники постійно розширюють свої можливості, що 
допомагає їм досягти необхідних результатів; у якому виробляються нові моделі мислення, відбувається вільне 
поширення колективних прагнень та у якому люди постійно навчаються тому, як вчитися разом [6].  

Широко відомим варіантом концепції організації, що навчається, вважається також ''європейський'', автори 
якого Т. Бойделл, М. Педлер, Д. Бургойн виділяють одинадцять характеристик такої організації: удосконалення 
стратегії та політики компаній як процеси, що відбуваються безперервно; ''партисипативна'' політика 
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управління; інформаційна відвертість – використання інформації для розуміння та ухвалення правильних 
рішень, а не як підстава для винагороди та покарань; побудова систем обліку, бюджетування та аналізу таким 
чином, щоб вони сприяли навчанню людей та вдосконаленню їх діяльності; внутрішній обмін послугами; 
гнучкі механізми винагороди, що визначаються внеском працівника в загальні результати діяльності 
організації; наявність ''тимчасової'' структури організації, яку у разі потреби можна змінити; постійне 
''сканування'' навколишнього середовища та розвиток партнерських відносин з постачальниками та 
споживачами послуг через спільні проекти; створення атмосфери, що сприяє навчанню та вдосконаленню 
діяльності працівників; сприяння самовдосконаленню, постійному саморозвитку особистості [6: 25].  

У сучасній теорії організації дослідники виокремлюють чотири типи самонавчальних організацій, 
фундаментальна різниця між якими полягає у підході до змін: організації, що знають, що розуміють та що 
думають, є адаптивними; вони пристосовуються до нових умов і при цьому ''залишаються у межах наявних 
культурних цінностей та структур''. В організаціях, що навчаються, самі зміни, які є безперервним процесом, і 
отримане внаслідок цього знання є частиною культурних цінностей і структури [7].  

Теорія організації, що навчається, є головною концептуальною засадою сучасної теорії освітніх змін, на яку 
спираються реформатори-освітяни розвинених англомовних країн. Вважається, що сучасні школи повинні 
сприйматися та розвиватися як організації, що навчаються, діяльність яких не здійснюється за жорсткими планами 
для досягнення встановлених стратегічних цілей. Натомість, вони мають здатність до самоструктурування та 
самоорганізації, і, таким чином, організації (школи) та їх члени (вчителі, адміністрація, батьки, учні) можуть 
постійно навчатися, набувати досвід через внутрішню співпрацю та взаємодію із зовнішнім оточенням, що, у свою 
чергу, призводить до успіху у вирішенні проблем та безперервного вдосконалення діяльності [8: 336]. Стратегічне 
мислення та бачення майбутнього, розвиток внутрішньої культури школи, практика розподілу повноважень, 
горизонтальна структура управління, командна робота та вільний обмін інформацією вважаються науковцями-
освітянами базисними елементами організації, що навчається. 

Розвиток сучасної теорії освітніх змін у англомовних розвинених країнах суттєво стимулювали дослідження 
в галузі когнітивної психології. Основні питання, які окреслили коло наукових інтересів когнітивних психологів 
(Л. Резник, Ж. Г. Брукс та М. Г. Брукс, Д. Коен, K. Oaтлі, Р. Лазарус, Г. Гарднер, Д. Гоулмен та ін.) та 
результати досліджень яких суттєво вплинули на формування нових поглядів на навчання і практику 
викладання, пов’язані із осмисленням та розумінням механізмів роботи мозку людини, з вивченням 
психологічних, обчислювальних та нейрологічних наукових засад її (людини) пізнавальних здібностей. Наукові 
інтереси вчених зосередилися на таких питаннях, як стадії розвитку мозку та методи заохочування здорового 
росту й формування інтелекту дитини; ''природний'' розвиток мозку та його здатності до навчання у 
''культурному середовищі''; ступінь залежності успіху у навчанні конкретним соціальним установкам від віку 
людини; різні ''стилі'' навчання людини; розумові здібності людини та їх різні види; емоційний розумовий 
розвиток людини; механізми мотивації учіння тощо. Нові дані, отримані у процесі досліджень, мають 
вирішальне значення для стратегій удосконалення навчального процесу. Так, наприклад, роботи англійця 
Г. Гарднера переконали багатьох науковців у тому, що розумовий розвиток людини – не єдина характеристика, 
а показник, що складається з кількості елементів, тому існуюча теорія, що визначає IQ як жорстко фіксовану 
незмінну протягом усього життя людини величину, яка для більшої кількості людей встановлює певну межу 
досягнення успішного результату у вивченні складних предметів, була поставлена під сумнів. Американський 
дослідник Д. Гоулмен увів нове поняття емоційного розумового розвитку (EI), що вважається вченими більш 
важливим для досягнення успіху в навчанні, ніж ''когнітивний розумовий розвиток'' (IQ). Вчені встановили, що 
емоції дуже тісно вплетені у процес пізнання та суттєво впливають на основні фактори, що забезпечують успіх 
у навчанні: фактор упевненості учня у своїх силах та володіння ним достатньою самоповагою (фактор гарного 
психологічного самопочуття); фактор присутності в учня стійкої мотивації до навчання – сильного бажання 
навчатися; фактор здатності учня навчатися у середовищі, що характеризується необхідністю ''серйозного 
напруження сил'' (high challenge) у поєднанні з тим, що у випадку ''невдачі учню не загрожують серйозні 
негативні наслідки'' (low threat) [9: 16]. Когнітивісти-нейрологі отримали нові результати та зробили висновки 
про механізми розвитку мозку людини у молодому віці та процесів навчання дорослої людини. Вчені отримали 
підтвердження пластичності людського мозку – він продовжує розвиватися та змінюватися до похилого віку й 
залишається сприйнятливим до нової інформації протягом усього життя. Цікаві дані з’явилися про деякі 
аспекти роботи пам’яті та уваги, впливу статі на навчання, взаємодії лімбічної (емоційної) та кортикальної 
(когнітивної) систем мозку у процесі навчання тощо.  

Отже, бурхливий розвиток знань на початку 90-х рр. ХХ ст. про мозок людини та більш поглиблене 
вивчення механізмів творення знань під час процесу пізнання зумовили формування нової теорії навчання, або 
наук про навчання (learning sciences), яка має на меті замінити традиційну модель бачення школи як 
бюрократичної інституції, що повинна ефективно передавати учням стандартний набір фактів та процедур.  

Автори нової теорії навчання переконані, що традиційна освітня система вступила у протиріччя з сучасними 
потребами суспільства, яке висуває нові вимоги до людини: в умовах економіки знань може функціонувати 
лише людина творча, яка здатна продукувати своє нове знання, а не запам’ятовувати чуже; людина з новим 
мисленням та із здатністю правильно вирішувати складні питання в умовах невизначеності, тобто, яка володіє 
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''когнітивною ефективністю''. На думку вчених, у нових суспільних умовах динамічні параметри мислення 
(стиль мислення, способи реакції тощо) є більш важливими [10: 75]. Такі міркування примушують сучасну 
школу фундаментально змінити підходи до навчання та практики викладання знань. Англійська дослідниця 
Ш. Ратнер узагальнює головні зміни у підходах до навчання у другій половині XX ст., які сприяли появі нових 
видів навчання, таких як інтерактивне навчання (active learning), спільне навчання (collaborative learning) та 
організаційне навчання (organizational learning) [11: 8-9]. Основна зміна – у відході від розуміння навчання як 
передачі та отримання знання (традиційний підхід, що базується на ''інструктивізмі'') до бачення навчання як 
процесу, що виключає відокремлення вчителя від учня та замінює його їхньою взаємодією, що сприяє появі 
спільної відповідальності за успіх у навчанні, активної ролі учня в обробці інформації та конструюванні нових 
знань (''конструктивістський'' підхід до навчальної діяльності ): 

Таблиця 1. 
Застарілі та новітні підходи до процесу навчання (за Ш. Ратнер) 

Застарілі підходи Новітні підходи 
Знання – це факти, які передаються від однієї 
особи до іншої. 

Знання відбивають відносини між носієм 
інформації та самою інформацією; саме через такі 
відносини створюється нове знання. 

Знання є об’єктивним та визначеним.  Знання є суб’єктивним та умовним, невизначеним. 
Учні отримують знання.  Учні створюють знання. 
Всі навчаються однаково. Існує багато стилів навчання. 
Знання організоване у стійкі ієрархічні структури, 
які можуть бути оброблені незалежно один від 
одного.  

Знання організовано в екосистему; дисципліни є 
інтегрованими та інтерактивними. 

Краще навчання відбувається пасивно, через 
слухання та спостереження.  

Краще навчання відбувається через активну 
діяльність та самокерування навчанням. 

Ми навчаємося самі, завдяки нашим розумовим 
здібностям, що базуються на природному 
обдаруванні. 

Наше навчання відбувається у соціальному 
контексті, через мозок, тіло та емоції. 

Навчання відбувається від засвоєння простих 
фактів до складного цілого.  

Ми навчаємося цілісно. 

Наш інтелект базується на наших особистих 
здібностях. 

Розвиток нашого інтелекту залежить від довкілля – 
спільноти, що навчається. 

Процес, у якому учень усвідомлює навчання і активно керує ним, був названий терміном ''метакогнітивізм'' 
(metacognition), або ''мислення про мислення'' (''thinking about thinking''). У сучасній теорії навчання як 
синонімічний також вживається термін ''стратегічне навчання'', що називає такий вид діяльності, в якій учень 
встановлює цілі, розподіляє власні ресурси, ухвалює важливі рішення про використання ресурсів та надає 
оцінку поточній ситуації [12: 13]. Деякі науковці-психологи виділяють різні види конструктивізму для виміру 
ступеня сформованості світогляду учнів. Розподіл на види залежить від того, чи мова йде, наприклад, лише про 
простий вплив попередніх знань учнів на розуміння ними нової інформації чи про те, що знання існує тільки в 
контексті і спирається на контекст самої навчальної ситуації, елементами якої є не тільки знання самого учня та 
набутий ним досвід, а й досвід інших осіб, з якими він взаємодіє, та сама ситуація загалом. Ідеї соціального 
конструктивізму (social constructivism) та ситуативного пізнання (situated cognition) сприяли виникненню нових 
стратегій навчання, що набувають все більшої популярності у світовому освітньому просторі. Нові стратегії 
базуються на теоретичних положеннях конструктивізму, які стверджують, що навчання – це процес побудови 
реальності у свідомості учня. Через взаємодію з навколишнім середовищем та інтерпретацію цієї взаємодії, 
учень приходить до створення свого власного світогляду, відповідно до минулого досвіду та поточного знання. 
Співпраця між учнями є дуже важливою, оскільки допомагає кожній особі зрозуміти ситуацію та 
інтерпретувати її. Саме конструктивізм став основою багатьох останніх навчальних нововведень та обумовив 
зміну в навчальних парадигмах, що, у свою чергу, призвело до застосування в навчальній практиці нових 
методик викладання та учіння, які спрямовані, насамперед, на навчання людей вчитися, використовуючи 
знання про величезну потужність власного мозку, розвиваючи різні центри компетентності та застосовуючи 
різні навчальні стилі. Отже, основними складовими елементами сучасної навчальної парадигми стали:  
Стратегічне навчання і саморегулювання процесу навчання (Strategic Learning and Self-regulation). 

Вважається, що вчителі повинні створювати такі умови для навчання учнів, в яких учні здійснювали б 
саморегулювання своєї діяльності через залучення їх до визначення цілей навчання, вибору та реалізації 
стратегій навчання, а також до контролю їхньої власної навчальної діяльності.  
Навчання в групах. У сучасному навчальному процесі вчителям пропонується надавати учням більше 

можливостей для ухвалення рішень про те, що вчити та як вчитися, особливо, якщо учень навчається у групі. 
Учні та викладачі стають партнерами в освітній громаді, що навчається. Співпраця з іншими під час 
осмислення матеріалу дозволяє краще зрозуміти власні процеси розуміння та мислення та скорегувати 
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упередження, сформовані попереднім досвідом. В умовах співпраці кожен учень швидше отримує зворотний 
зв'язок, що допомагає посилити почуття особистого контролю над навчанням і, таким чином , підвищує 
мотивацію до навчання. Автентичність завдань при вирішенні проблем (Authentic Problem Solving). Навчання 
повинно відбуватися у максимально наближеному до реального освітньому середовищі та вирішувати 
достовірні проблемні задачі.  
Когнітивне учнівство (Cognitive Apprenticeship). Навчання може відбуватися більш ефективно через 

проговорювання учнем кожного елементу знання. У минулому учень здобував навички, працюючи з майстром, який 
пояснював основи ремесла, демонструючи його та одночасно повільно залучаючи до процесу учнів; при цьому 
поступово зростала і відповідальність учня. Дослідники A. Коллінз, A. Браун і C. Ньюман вважають, що подібний 
підхід може бути використаний і для набуття когнітивних навичок. Засвоєння нових знань відбувається більш 
результативно, коли учні проговорюють ще несформоване знання, намагаючись глибше зрозуміти його та 
сформувати у процесі його ''осмислення'' вголос. Вчитель підтримує зусилля учнів, спрямовує їх через запитання та 
пропозиції, закликає їх думати вголос про процес ухвалення рішення, поступово додає все більше і більше 
відповідальності за вирішення проблеми, поки врешті-решт, учні зможуть вирішувати проблему самостійно.  

Зазначимо, що нова теорія навчання розвивається як інтердисциплінарна наука, і саме когнітивна 
психологія, разом з іншими науковими дисциплінами (соціологією, медициною, філософією, антропологією, 
комп’ютерними науками), поступово створює надійні та міцні методологічні засади для сучасного осмислення 
та розуміння механізмів навчання та практики викладання. 

Третій ключовий чинник, що вплинув на розвиток та формування теорії змін, це ідея соціального 
партнерства – школи, родини та місцевої громади (school-family-community partnership). Головна думка вчених 
така, що ізольованість шкіл та їхня схильність бути системами, що зміцнюють самі себе, є головними 
причинами опору шкіл освітнім змінам. Американський дослідник освітніх реформ С. Сарасон вважає, що 
повинні відбутися зміни в культурі школи, які розширять шкільні межі та зроблять їх більш проникливими для 
батьків та місцевої громади. Засновник теорії освітніх змін М. Фуллан зазначає, що ''глибока внутрішня 
співпраця'' повинна поєднуватися із ''глибокою зовнішньою співпрацею'' для того, щоб школи мали різні 
джерела для набуття потужності для впровадження та підтримки змін. Інші дослідники (Л. Молл , Д. Неф та 
Н. Гонзалес, Б. МакКоннел та інші), вивчаючи роль зміни культури школи для її успішного реформування та 
подальшого розвитку, підкреслюють важливе значення місцевої громади для удосконалення навчальних 
програм та виховання учнів. Соціологи та політологи (Дж. Колеман, Р. Путнем) застосовують поняття 
соціального капіталу до освіти та звертають увагу на те, що потужна місцева культура та співпраця з громадою 
сприяють самовизначенню учнів та підтримують їхні освітні та кар’єрні прагнення.  

Отже, однією із провідних ідей у англомовній педагогічній літературі з реформування сучасної середньої 
освіти є наступна: для того, щоб успішно навчати та виховувати учнів, родини, школи та місцеві громади 
повинні стати повноцінними партнерами у навчальному процесі. Теоретичною засадою такого підходу до 
організації навчального та виховного процесів у сучасних школах розвинених англомовних країн вважається 
теорія перетинання сфер впливу (theory of overlapping spheres of influence), сформульована американською 
дослідницею Дж. Епштайн, яка очолює Центр партнерства школи, сім’ ї та громади в університеті Дж. Хопкінса. 
У теорії наголошується на тому, що процес розвитку дитини відбувається під впливом сім’ ї, школи та громади 
– трьох ''сфер впливу'', що є складовими головного середовища для здійснення навчання, виховання та 
соціалізації учнів. Саме цілеспрямоване перетинання ''сфер впливу'' має позитивну дію на розвиток дітей, на 
їхнє навчання та виховання [13: 203]. 

Дж. Епштайн визначає шість видів партнерства, що, на її думку, є важливими для навчання учнів та їхнього 
розвитку, а також для створення позитивної атмосфери в школах та родинах: 1. Допомога сім’ ї у виконанні 
батьківських обов’язків (parenting) – підтримка батьків в організації ними сприятливого для розвитку дітей 
домашнього середовища, що, у свою чергу, робить можливим краще розуміння школами родин учнів; 2) 
встановлення зв’язків (communicating) – створення та ведення ефективного двостороннього обговорення 
шкільних програм та навчальних успіхів дітей; 3) волонтерство (volunteering) – залучення батьків як волонтерів 
для допомоги в проведенні занять та шкільних заходів; 4) підтримка навчання учнів вдома (learning at home) – 
забезпечення батьків необхідною інформацією та можливостями проводити успішне навчання в домашніх 
умовах; 5) залучення батьків до керування школою та участь у спільному ухваленні рішень (decision-making); 6) 
спільна діяльність з громадою (collaborating with community) – співпраця школи та місцевої громади для 
взаємної підтримки та зміцнення.  

М. Сандерс, учений з Центру досліджень у галузі освіти та виховання проблемних учнів при університеті 
Дж. Хопкінса, вбачає тему партнерства школи – сім’ ї – громади провідною не тільки в сучасній педагогіці 
розвинених англомовних країн, а й багатьох інших країн світу. Узагальнюючи результати міжнародних 
досліджень у більш ніж 20 країнах, учений підкреслює, що хоча такі дослідження і мають свою специфіку в 
кожній країні, яка залежить від національної історії освіти та загальних підходів до питань партнерства шкіл, 
родин та громад, можна виділити спільні напрямки розвідок по зазначеній темі. Основні теми, що 
висвітлюються у всіх дослідженнях, наступні: 1) рівень співпраці родини зі школою (поділ родин на групи 
залежно від ступеня втручання їх у шкільне життя, та роль школи в налагодженні спілкування зі всіма групами 
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родин); 2) політичні дії урядів країн для залучення родин до співпраці зі школами (вибір батьками як 
споживачами освітніх послуг школи для своїх дітей (school choice) та представництво батьків у шкільних 
комітетах та радах з ухвалення рішень); 3) спеціальні програми, які навчають батьків, як правильно 
допомагати дітям навчатися у домашніх умовах (запровадження спеціальних ''програм втручання, 
посередництва'' (intervention programs), які зміцнюють виховні навички батьків та допомагають родинам 
створити таку домашню атмосферу, яка б сприяла навчанню, розвитку дітей та реалізації їхнього особистісного 
потенціалу); 4) партнерство родини та школи з місцевою громадою (тьюторство, наставництво, кураторство 
або консультування – своєрідна ''терапія на місцях'' для батьків, вчителів, шкільної адміністрації та учнів з боку 
членів громади; визначення труднощів, які виникають у процесі встановлення партнерства між школою та 
громадськими організаціями) [13: 208-210]. Розвиваючи ці теми у своїх дослідженнях, науковці зазначають, що 
саме ідея соціального партнерства є ключовою для розуміння навчання дітей та їхнього розвитку.  

Висновки. Підсумовуючи аналіз ключових наукових чинників формування та розвитку теорії освітніх змін 
на рубежі століть підкреслимо, що саме знання про новітні досягнення основних людинознавчих та 
суспільствознавчих наук, на теоретичних засадах яких завжди будувалась інноваційна педагогічна думка, 
дозволяють осмислити та спрямувати реформаційні процеси в системах середньої освіти не тільки розвинених 
англомовних країн, а й інших країн світу, у тому числі і вітчизняної. Оскільки теорія освітніх змін являє собою 
складний та комплексний феномен, вивчення нових знань з когнітивної психології, соціології, менеджменту та 
інших наук дозволяє збагатити та скорегувати теоретичне знання про освітні зміни та створює потужній 
потенціал для подальшого розвитку та удосконалення науки про реформування такої значущої галузі 
суспільного життя людини, якою є сучасна освіта.  
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Шихненко К. И. Научные основания формирования теории образовательных изменений в педагогической 
мысли развитых англоязычных стран (конец XX ст. – начала XXI ст.). 

В статье анализируется влияние концепции бизнес менеджеризма, новейших достижений когнитивной 
психологии, идеи социального партнёрства школы – семи – местного сообщества на формирование и развитие 
теории образовательных изменений, которая возникла в педагогике развитых англоязычных стран в конце ХХ 
ст. – начале ХХI ст. Определено, что знания из вышеупомянутых научных направлений, развитые в рамках 
теории образовательных изменений, заложили теоретический фундамент для современных реформационных 
процессов в системах среднего образования США, Канады, Великобритании и других стран. Подчеркивается 

важность изучения научных данных, которые способствуют развитию зарубежной педагогической 
инновационной мысли, для осмысления и направления трансформационных процессов в системе 

отечественного среднего образования. 

Shykhnenko K. I. Scientific Bases of Forming the Theory of Educational Change in the Pedagogical Thought of the 
Developed English-Speaking Countries (the End of the XX Century – the Beginning of the XXI Century). 

The article examines the impact of the concept of business managerialism, the latest achievements of cognitive 
psychology, the idea of school – family – community partnership on the formation and further development of the theory 
of educational change that occurred in the pedagogy of the developed English-speaking countries at the end of the XX 
century. It is shown that the knowledge of the scientific areas, developed within the theory of educational change, laid 
the theoretical foundation for the modern reform process in the secondary education systems in the USA, Canada, UK 

and other countries. The article emphasizes the importance of the scientific knowledge analysis, which encourages 
foreign innovative educational thought development, for understanding and direction of the reform process in the 

national secondary educational system. 
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КОНТЕКСТНІ ТА ІНТЕГРАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ У ТРАКТУВАННІ ЗНАЧЕННЯ 

Статтю присвячено дослідженню контекстних та інтегральних індикаторів у структурі значення слова. 
Провідною ідеєю є те, що домінувальну роль у визначенні значення слова відіграє не контекст, а узагальнююча 
абстрагуюча діяльність мислення.  Виокремлений стабільний інтегральний компонент інваріант у структурі 

значення експлікує численні приховані смисли слова у новому контекстуальному оточенні. 

Сучасний етап розвитку мовознавчої думки характеризується загальною увагою до питань семантики мовних 
знаків (Ю. Апресян, Л. Васильєв,  А. Вежбицька, Б. Головін. О. Кубрякова, Т. Кияк, Ю. Зацний. А. Суперанська, Є. 
Скороходько) та інші. В останнє десятиріччя йдуть пошуки шляхів та методів об’єктивного тлумачення різних 
значень одного і того ж слова. Окремі автори підходять до значення  як до способу вживання слова. Так, 
розглядаючи значення і вживання слова Джон Лайонс (John Lyons) наводить гасловий вислів Л. Віттгенштейна "не 
шукайте значення слова, дивіться як воно вживається" [1], що мав значний вплив як на логіків, так і на лінгвістів. 
Серед останніх виникли два табори, тих що визнають значення слова незалежним від контексту – автономісти і тих, 
що вважають значення слова існуючим лише в контексті – контекстуалісти. У сучасній лінгвістиці переважають 
контекстуалістські ідеї [2], критичному огляду яких присвячено цю статтю. 

Акцентування уваги на дослідженні структурних компонентів слова висуває потребу розв’язання проблеми 
семантичної синтагматики значення, зреалізованого у численних смислоутвореннях. У мовознавстві наразі не 
з’ясовано як слово із властивим йому інваріантним значенням може набувати різних контекстуальних  смислів. 
Прибічники контекстуального напряму стверджують, що значення слова проявляється лише в контексті, який, 
як відомо, є похідним від значення, тому логічно, що для сполучення з іншими словами в контексті слово 
повинно мати своє автономне значення ще до сполучення у контексті, а не набувати його, як зазначає 
С. Гурський, "постфактум" [3: 9].  

Безперечно, що контекст є тим фільтром, який елімінує та конкретизує значення слова, створює навколо 
нього певне коло асоціацій. Отож, опис нового значення можна досягти, або шляхом створення нових слів, або 
через використання "старих", вжитих, так би мовити, у новому значенні. Справді, у процесі утворення 
контексту слова вживаються не випадково, хаотично у будь-якому значенні, щоб потім в умовах нового узусу 
набути відповідно нового значення, зберігаючи при цьому свою звукову оболонку, наявну до вживання в 
новому контексті, відповідно до свого семного наповнення. За нашою гіпотезою, контекст не зумовлює й не 
визначає значення слова, адже активна роль тут належить не контекстові, а узагальнювальній абстрагуючій 
діяльності мислення, завдяки якій можемо пояснити конкретний смисл слова.  

Мета статті  – з’ясувати та виокремити інтегральні ознаки  інваріантного значення та визначити його роль у 
формуванні різних смислів. Справді, так звані, різні значення слів часто пояснюють контекстуальним методом, 
залежно від лексико-семантичних особливостей одиниць, що передують їм або йдуть за ними. Зазвичай такий 
спосіб традиційний та поширений у вивченні спеціальної лексики: 

Скажімо: Part (n)  
– частина, частка, доля – a significant part of smth. – важлива частина чогось;  
– частина книжки: a novel in three parts – роман у трьох частинах;  
– part – роль, партія: to play the part of Hamlet – грати роль Гамлета;  
– (pl.) parts – край, місцевість: – in foreign parts – у чужих краях;  
– (юр.) part – сторона (у процесі);  
– (pl.) parts – здібності: a man of good parts – здібна людина; (грам.) форма, частина: part of speech – 

частина мови, тощо [4: 733]. 
Зрозуміло, що контекст до певної міри дає можливість зрозуміти значення part, проте багатозначний вияв 

семантики слова стає також зрозумілим в його автономності й поза контекстом. Це відбувається тому, що у 
слові part існує позаконтекстне інваріантне значення, яке домінує у своєму абсолютному вияві. Проблема входу 
мовної одиниці в контекст пов’язана з необхідністю точнішої дефініції значення. 

На перший погляд це справді так, якщо виходити із уже наявного контексту. Але нагадаємо, що контекст є 
похідним від значення слова, яке володіє автономним значенням ще до входження у контекст. Вважаємо, що роль 
контексту в усіх випадках зміни значення зводиться, до вияву різних смислів, позначених тим самим словом part у 
відповідно різні одиниці його актуалізації. Не заперечуємо, що сьогодні маємо фундаментальні дослідження типів 
контексту, а отже, і контексто-зумовлених типів значення слова (В. Виноградов, Н. Амосова та інші). 
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Лінгвотекстологічний аналіз, яким би ґрунтовним і докладним не був, спрямовує увагу дослідника, передусім, на 
позамовне виявлення суті змісту слова. Ми ж трактуємо значення як інтралінгвальну його сутність. 

Дослідження значення, домінуючим у лінгвістиці текстоцентричним шляхом поступово зводиться до його 
пізнання в лексицентричному напрямі, що дає можливість розглянути окреме слово не ізольовано як механічну 
суму одиниць, а як взаємопов’язані слова, об’єднані в семантичну структуру. Саме дослідження суті значення в 
термінах сем є, на наше переконання, і продуктивним, і перспективним у сенсі виокремлення кожної семи та 
встановлення закономірностей її функціонування: 

Наприклад, nature (n) 
– природа (при уособленні – з великої літери); природний (первісний стан); human being – людська / жива 

природа; – світ; всесвіт; 
– натура, вдача, характер; to have a kind nature – мати добрий характер; – суть, сутність; суть проблеми 

[4: 675], де, інваріантне значення як низка різних смислів nature, здатне породжувати інші нові смисли у 
відповідно нових контекстах.  

Виокремлення та встановлення стабільних інваріантних компонентів (сем) у значеннях слів дає можливість 
інтерпретувати вживання слова в новому контексті, тобто розкривати його новий смисл і в спеціальному 
контексті. Тому можна узагальнити, що традиційний контекстуальний підхід, що переважає у сучасній 
лінгвістиці, спрямовує слово-знак безпосередньо на одне конкретне пояснення, без врахування 
узагальнювальної природи слова, його інваріантного значення. До сказаного додамо, що контекстуалісти також 
не пояснюють, як одне і те саме слово, скажімо blind з певним контекстуальним значенням – густий (a blind 
hedge) потрапляє в інший контекст, наприклад у blind arch, де в нього контекстні індикатори виявляють інше 
значення – фальшивий. Це питання контекстуалістами не розглядається.  

Комунікант  як звичайний носій мови виокремлює сему, щоб зрозуміти смисл слова у новому формативі через 
асоціативні зв’язки значення слова і активізацію образного позначення через потенціал прихованих смислів. 

Наполягаємо на думці, що мінімальний інваріант як стабільний семантичний компонент у всіх вживаннях 
полісемантичного слова забезпечує розуміння структури слова, терміна. Семантизація слів контекстологічним 
методом, на наш погляд, не приводить дослідника до сприйняття суті інваріантного значення. Фіксуючи лише 
численні різні контекстуальні значення, дослідник відходить від самої суті інваріанта, який лежить в основі всіх 
його віртуальних смислів.  

Якщо розглядати текст з позиції комуніканта, творця тексту, а не реципієнта то: 
– по-перше, комунікант не може довільно змінити значення будь-якого слова в кожному наступному його 

вживанні, бо процес мовлення був би незрозумілим реципієнтові, з чого випливає: а) слово має інваріантний 
семантичний мінімум сем, який забезпечує розуміння його змісту в кожному новому лексико-семантичному 
оточенні; б) цей мінімум існує як до, так і після вживання слова, тобто є стабільним, незмінним стосовно 
поодинокого акту вживання; 

– по-друге, комунікант сприймає реципієнта як мислячого суб’єкта, тому висловлює лише те, що може бути 
зрозумілим у певній конкретній ситуації. Як зазначалось вище, контекстуальний підхід забезпечує лише 
поверхневе інтерпретування неординарного вживання слова. Водночас знання інваріанта слова, на відміну від 
його контекстуального змісту, веде до глибинного розуміння численних словосполучень. 

Для глибшого вивчення, сполучуваності слова в контексті, логічно з’ясувати значення термінів: 
"дистрибуція", "валентність", "сполучуваність". Поняття "дистрибуція" традиційно тлумачать як суму всіх 
оточень, у яких перебуває той чи той лінгвістичний знак. Так, дистрибуція, на думку О. Огуя, має "ширший 
зміст, ніж сполучуваність та валентність" [5: 46]. Тобто, традиційно, дослідники розглядають дистрибуцію не 
як безпосереднє оточення слова, а як слова, що пов’язані з їх дослідженням. На наш погляд, відношення між 
пов’язаними в тексті словами характеризуються поняттями "валентність" та "сполучуваність". Скажімо, 
С. Кацнельсон розглядає валентність дещо по-іншому. На його переконання, валентність – це "здатність слова 
певним чином реалізуватися у реченні і вступати в певні комбінації з іншими словами" [6: 20–32]. У свою 
чергу, Н. Котелова розуміє сполучуваність слова як сукупність його синтагматичних потенцій,  притаманних 
слову, що характеризують його як певну якість. На думку дослідниці, це проявляється у реалізації 
парадигматичних та синтагматичних властивостей слова [7: 81]. 

Таким чином, сполучуваність можна визначити як здатність мовних одиниць поєднуватись для утворення 
одиниць вищого рівня; це одна з фундаментальних властивостей мовних одиниць, яка відображає синтагматичні 
відношення між ними. Сполучуваність як різновид дистрибуції вміщує не тільки валентні, але і невалентні зв’язки 
(узуальні та оказіональні). Якщо валентні зв’язки оформляються як підрядні, то сполучуваність охоплює й сурядні 
зв’язки. Врешті, якщо валентні зв’язки слова можна описати доволі вичерпно, то сполучуваність навпаки 
неможливо, тому що вона взагалі необмежена і не закрита лексично. Тобто, можна встановити лише загальні 
синтаксичні та лексичні умови, у яких ці значення реалізуються. Практично, "система конкретної мови матиме 
вичерпну інтерпретацію, якщо будемо знати реальну сполучуваність кожного елемента" [7: 82–83]. 

Одну з перших спроб виокремити типи сполучуваності зробила Н. Амосова, визначивши три її типи: 
"семантичну, лексичну та синтаксичну" [8: 233]. Доцільно також нагадати, що дослідження лексичної 
сполучуваності в українському мовознавстві започаткував Л. Щерба [9], а в зарубіжній лінгвістиці – В. Порціг 
(W. Porzig) [10], висунувши теорію "елементарного семантичного поля", тобто лексичну сполучуваність як 
окремий аспект лінгвістичної науки, яка почала розглядатися лише в середині ХХ сторіччя.  
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Отож, зробимо висновок, що лексична сполучуваність – це здатність слова вступати в синтагматичні 
зв’язки з іншими словами на рівні класу слів (граматичного розряду), тобто сукупність потенційно можливих 
синтаксичних зв’язків слів. Під лексичною сполучуваністю (у вузькому сенсі) розуміємо здатність слова 
сполучуватись з окремим іншим словом (сполучуваність на рівні одного слова). У нашому розумінні цей 
феномен варто розглядати у процесі аналізу термінів різних граматичних класів, причому необхідно виходити 
не з позиції читача, який аналізує наявний контекст, а з позиціїї комуніканта який його  утворює, породжуючи у 
процесі комунікації численні смисли. 

Окреслені проблеми та отримані результати дають підстави стверджувати, що пов’язані із вивченням  
контекстних та інтегральних індикаторів значення і надалі будуть актуальними, вимагатимуть подальших 
розвідок. Перспективу такого дослідження вбачаємо не лише на лексичному, а й семантико-когнітивному та 
концептуальному рівнях. 
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Дудок Р. И. Контекстные и интегральные индикаторы  в трактовке значения. 

Статья посвящена исследованию контекстных и интегральных индикаторов в структуре значения слова. Ведущей 
идеей является то, что доминирующую роль в определении значения слова играет не контекст, а обобщающая 
абстрагирующая деятельность мышления. Выделенный стабильный интегральный компонент инвариант в 
структуре слова эксплицирует многочисленные скрытые смыслы слова в новом контекстуальном окружении. 

Dudok R. I. Contextual and Integral Indicators in the Interpretation of Meaning. 

 The article is devoted to the research of contextual and integral indicators in the structure of the word. The guiding 
idea is that the domineering role in determining the meaning of  a word plays not the context but generalizing 

abstracted activity of thinking. The extracted stable invariant integral component in the structure of the word singles 
out its numerous hidden senses in the new contextual environment. The invariant semantic content is termed "meaning" 

determined by the language and the variable content "sense" determined by the speech. 
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ДІЄСЛІВНА РЕАЛІЗАЦІЯ МІКРОКАТЕГОРІЇ "ВІДНОШЕННЯ – ХОЛО-ПАРТИТИВНІ 
ВІДНОШЕННЯ" В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ 

У статті подано фрагмент двостороннього міжмовного зіставлення української та англійської дієслівних систем 
у проекції на універсальну дієслівну категорію "процесуальність" як  tertium comparationis. Визначено корелятивні та 

лакунарні зони лексико-семантичної реалізації мікрокатегорії "відношення – холо-партитивні відношення". 

У сучасних міжмовних дослідженнях помітною є тенденція до виокремлення власне зіставного 
(контрастивного) аспекту як онтологічно та епістемологічно своєрідної та науково перспективної лінгвістичної 
галузі [1; 2]. Одним із об’єктів міжмовного опису, який уважають достатньо дослідженим і водночас відкритим 
для подальшого контрастивного вивчення, зокрема в українсько-англійській паралелі, виступають дієслівні 
системи. Попри значні здобутки в лінгвальній інтерпретації цих систем, особливо в межах 
внутрішньосистемних описів у славістиці та германістиці (Ю. Д. Апресян, В. М. Русанівський, І. Р. Вихованець, 
К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, С. О. Соколова, Г. Г. Почепцов, О. І. Смирницький, Т. Є. Масицька, 
Ф. С. Бацевич, В. Д. Каліущенко, Ш. Р. Басиров, М. І. Калько, О. І. Леута, Б. Левін (B. Levin), Х. Фрайс 
(Ch. Fries), Р. Кверк (R. Quirk), Т. Раппопорт (T. Rappoport), А. Макмілліон (A. McMillion), Г. Ліч (G. Leech), 
Ф. Палмер (F. Palmer), коло проблемних питань, так чи інакше дотичних до зіставного аналізу української та 
англійської дієслівних систем, залишається повно не вичерпаним. Зокрема, актуальним для міжмовного 
зіставлення виступає лексико-семантична парадигматика дієслівних систем української та англійської мов у 
проекції на мікрокатегорійні вияви процесуальності.  

Дієслівні мікросистеми, сформовані мікрокатегорією "відношення – холо-партитивні відношення", які 
визначено об’єктом нашого дослідження, попри відносно недовгу історію їх дослідження, вже знайшли 
теоретичне осмислення переважно в семантико-синтаксичному аспекті (Н. А. Боровикова, С. В. Кисельова, 
Т. С. Маркарова, М. В. Нікітин, Г. О. Пірус, О. А. Свиридова, Г. В. Ситар, Дж. Лайонс (J. Lyons). Однак у 
площині українсько-англійської контрастивістики лексико-семантичну парадигматику таких одиниць, яка є 
предметом нашої роботи, не досліджували, що актуалізує пропоновану розвідку. 

Метою дослідження стало встановлення спільного та особливо відмінного в лексико-семантичній 
організації дієслівної мікрокатегорії "відношення – холо-партитивні відношення" як складника субкатегорії 
"процесуальність – відношення" узагальненої дієслівної категорії "процесуальність" у межах вибудуваних нею 
співвідносних лексико-семантичних полів (ЛСП). Матеріалом дослідження слугували дієслівні лексико-
семантичні варіанти (ЛСВ), вилучені з тлумачних словників зіставлюваних української та англійської мов, а 
також матеріали словників синонімів, частотних словників та почасти перекладних лексикографічних джерел.  

У роботі застосований білатеральний (двобічний) підхід до зіставлення мовних одиниць [1; 3], який 
передбачає дедуктивне обрання основи зіставлення (tertium comparationis, t. c.), у проекцію на яку досліджують 
мовні вияви того чи іншого позамовного поняття. У дослідженні за t. c. слугувала узагальнена дієслівна 
категорія "процесуальність" [3]. Цю категорію, сформовану відповідними суб- та мікрокатегоріями, 
витлумачуємо як узагальнену абстрактну модель, що має інтегрувальний для утворення дієслівних систем 
характер і репрезентація якої є двохаспектною – через лексичну семантику дієслова та сукупність дієслівних 
граматичних (морфологічних, словотвірних, синтаксичних), а також міжрівневих категорій.  

Виокремлення мікрокатегорії "відношення – холо-партитивні відношення" в межах дієслівної лексико-
семантичної парадигматики спирається на здатність зіставлюваних мов відображати дієслівною семантикою 
універсальні й глобальні відношення частини і цілого, яким невипадково відводять винятково важливу роль у 
світі, мисленні й мові. Дієслова партитивної семантики відбивають закономірності концептуалізації 
навколишнього світу у свідомості мовців, указують на властивість матерії, процеси її пізнання, що неодмінно 
супроводжується поєднанням і розчленуванням, взаємозв’язками між фрагментами матеріального й ідеального. 

У лінгвістиці доволі поширеними є й інші назви дієслів (ширше – предикатів) такої семантики. Зокрема, 
часто використовуваним є термін "партитивне відношення", запропонований М. В. Нікітіним [4: 88], а також 
назва "предикати компонентивного відношення", або "компонентиви" [5: 8-9]. Слушним видається зауваження  
української дослідниці Г. В. Ситар про використання більш коректного терміна – "холо-партитивні" або 
"партитивно-комплексивні" відношення, який в українському варіанті звучить як "відношення частини й 
цілого" [6: 7]. 

Загалом категорію "частина / ціле" можна розглядати як у широкому, глобальному плані, так і у вузьких 
аспектах. Лінгвістичні дослідження цієї категорії є свідченням вузького підходу, хоча останнім часом 
мовознавці не лише все частіше звертаються до вивчення семантичних, семасіологічних, онтологічних 
особливостей виражальних засобів цієї категорії, але й утверджують своєрідний підхід вивчення лексичної та 
граматичної систем мови, що ґрунтується на "релятивності"  
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Варто наголосити й на тому, що в сучасній лінгвістиці, особливо славістиці, дієслова із семантикою холо-
партитивних відношень набувають неоднозначної інтерпретації, аналітичний огляд якої доволі детально 
представлено в праці [6: 28–31]. У контексті вузького та широкого підходів до кваліфікації дієслів як 
виразників відношення частини / цілого досить поширеним є твердження про особливе місце таких одиниць в 
опозиції повнозначні / неповнозначні дієслова через "синтаксичність" їхнього лексичного значення [7], тобто 
послабленість їхнього смислового навантаження. На думку дослідників, зокрема Г. О. Золотової, 
Т. С. Макарової, Г. В. Ситар, партитивні дієслова є свого роду перехідним типом між повнозначними та 
неповнозначними унаслідок їхньої неізосемічності (ізосемічними, за термінологією Г. О. Золотової, уважають 
слова, у значеннях яких збігаються категорійний клас і клас позначуваних явищ дійсності на противагу 
неізосемічним, де простежена асиметрія між цими ознаками) і конструктивної факультативності. Подібні 
міркування зустрічаємо і в розвідках, виконаних на матеріалі германських мов. При цьому показовим є те, що в 
українській словникарській практиці така властивість дієслів відношення частини й цілого не знаходить 
відбиття в словникових дефініціях, тоді як в англійських лексикографічних джерелах ідентифікація значної 
кількості дієслів зазначеної семантики як "linking verb" має досить послідовну експлікацію: напр., англ. to 
constitute '[linking verb, not in progressive] if several parts constitute something, they form it together’; to constitute2 
'linking verb, to be the parts that together form smth.;  form2 '[linking verb] to be part of something’ тощо. 

Дійсно, процесуальне відношення частина / ціле за отнологічною природою є здебільшого розчленованим. 
Його змістовою сутністю виступає процесуальна характеристика предметної субстанції з погляду її складників 
як частин у репрезентаційній моделі пропозиції загалом. Розчленування денотативної ситуації зумовлено 
онтологічною єдністю двох предметних субстанцій, природно залежних одна від одної, пов’язаних між собою 
відношенням частини до цілого. Ця формальна, як і семантична (змістова) залежність знаходить вираження в 
мові. Одна із таких предметних субстанцій "взаємодіє" з іншою не безпосередньо, а через процесор, роль якого 
виконує дієслівна лексема. Тому в ідеалі мовну пропозицію (модель), що репрезентує виокремлену 
мікрокатегорію, утворює словесний трикутник, центральне місце в якому посідає дієслово, значення якого 
вмотивоване семантичним відношенням предметних субстанцій "частини" і "цілого". 

Водночас така широкозначність описуваних дієслів, яка може виступати їхньою своєрідною ознакою, не 
суперечить зіставному дослідженню їхньої власне лексичної семантики в межах утворюваних такими 
дієслівними ЛСВ лексико-семантичних парадигм на основі інтегрувальної семи "відношення частини й цілого". 

Варто вказати й на те, що на вираженні семантики відношення спеціалізуються дієслова, які в дієслівних 
системах зіставлюваних мов мають певні семантичні та формальні особливості. Так, зокрема, українське ЛСП 
вибудовує значна кількість дієслів, для яких холо-партитивне значення виступає вторинним (напр., вбирати2, 
вливатися3, охоплювати4 тощо), які в словникових тлумаченнях марковані позначкою "перен.". Частими є 
випадки включення до українського ЛСП лакунарних відносно англійської дієслівної системи дієслів, 
формально маркованих постфіксом  -ся, який досить чітко відмежовує релятивні значення зворотних дієслів від 
значень відповідних активних дієслів (укр. складати і складатися, ділити і ділитися тощо). Для англійського 
ЛСП характерним виступає його наповнення лабільними дієслівними одиницями, реалізація інтранзитивного 
значення яких забезпечує відтворення власне семантики відношення (пор., напр., англ. to divide '[transitive] to 
separate something such as an area, group, or object into two or more parts’ та to divide '[intransitive] to become 
separated into two or more different parts'. 

Англійське ЛСП також вибудовують одиниці, що знайшли словникове витлумачення в межах терміна 
"linking verb". Належність до класу таких дієслів нейтралізує активне начало, зафіксоване в їхніх інших 
значеннях, об’єднаних субкатегорією "процесуальність – дія".  

Із-поміж диференційних ознак, за якими видається можливим структурувати зіставлювані українське та 
англійське ЛСП мікрокатегорії "відношення – холо-партитивні відношення", найбільш релевантними постають: 
1) "цілісність"; 2) "розчленованість". У найбільш загальному витлумаченні такі ознаки вказують на можливості 
предметних субстанцій вступати у зв’язки, унаслідок яких субстанція може набувати внутрішньої єдності, 
неподільності, завершеності, осмисленої як сукупність окремих частин, з одного боку, та втрачати цілісність 
унаслідок її розчленування, розщеплення на певні елементи, частини, з іншого.  

Спільною особливістю виокремлених українських та англійських дієслів виступає ускладнення їхнього 
денотативного макрокомпонента субстанційними семами, що, проектуючи значення на субстанцію-холотив 
та / чи субстанцію-партитив, указують на виразну синсемантичну природу таких одиниць і моделюють їхні 
синтагматичні параметри саме в межах синсемантичної реалізації значення. 

1) Осмислення в дієслівній семантиці холо-партативних відношень, які ґрунтуються на цілісності субстанції, 
відбувається за різними векторами: у напрямку "ціле → частина" і "частина → ціле", що не суперечить 
онтологічній природі партитивності, оскільки, з одного боку, частини передують цілому, а з іншого, – ціле 
причинно зумовлене частинами і є сумою його частин. Онтологічно природа "об’єднання" частин у ціле, як і 
"включення", "уведення" частин (частини) в ціле, ґрунтується на тотожності або частковій спільності ознак. 
Предметна субстанція "ціле (сукупність)" у семантичній структурі таких дієслів осмислена як завершальна за 
відношенням до іншої (частини). 
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У такий спосіб дієслівна семантика може акцентувати на відношеннях, у яких в одних випадках предметна 
субстанція (укр. щось –  англ. smth.) є  вихідною, означає ціле, сукупність, в інших – вихідними є предметні 
субстанції, які означають частини, а в третіх – набуття цілісності спирається на об’єднання частин у ціле.  

Найзагальніше такі відношення відтворені семантикою укр. містити, складатися, об’єднуватися; англ. to 
comprise, to contain, to include, які заповнюють центральні зони зіставлюваних парадигм. При цьому 
спостережено, що маркованість українських дієслів формальним показником (постфіксом -ся) указує і на 
семантичні відмінності таких одиниць від співвідносних із ними активних дієслів, у яких активне начало 
обумовлює їхнє входження до субкатегорії "процесуальність – дія" (пор.: укр. складатися і складати; 
об’єднуватися і об’єднувати). В англійській мові для передавання відповідних відношень здебільшого 
використовують неоднослівні номінації (фразове to consist of та аналітичне to become united). Зафіксовані 
однослівні найменування позначуваних холо-партитивних відношень, що тяжіють до центральної частини 
ЛСП, вирізняє абстрактність семантики, відбита в поширеній кваліфікації таких ЛСВ як дієслів-зв’язок (linking 
verbs) (напр., англ. to compise '[linking verb] to consist of particular parts, groups etc'), або ж інтерпретації таких 
відношень як наближених до посесивних чи характеризаційних (англ. to contain 'to have something inside, or have 
something as a part'). 

Решта дієслів української та англійської мов, що вказують на холо-партитивні відношення, які ґрунтуються 
на цілісності субстанції, у зіставлюваних ЛСП заповнюють периферійні частини. Характерно, що в обох мовах 
існують дієслівні значення з орієнтацією як на осмислення певної предметної субстанції як складника цілого, 
так і на набуття цілісності внаслідок об’єднання частин. Помічено, що семантика таких дієслів є  не 
розгалуженою через недиференційоване представлення партитива та холатива в їхній структурі та 
нейтралізацію способу об’єднання чи включення, які в обох мовах здебільшого мають позадієслівне вираження. 
У такий спосіб до близько- та віддаленопериферійних частин зіставлюваних парадигм потрапляють: дієслова 
складу (укр. вбирати2, включати2, вливатися3, вплітатися2, входити3, міститися2, належати2, обіймати4, 
охоплювати4; англ. to include, to involve, to incorporate, to embrace, to embody) та дієслова об’єднання (укр. 
зв’язувати8, зв’язуватися7, зливатися2, інтегрувати2, переплітатися2, пов’язувати3, поєднувати1, 
приєднуватися, складати8, сполучатися, утворювати2 та ін.; англ. to constitute, to compose, to compound, to 
connect, to form, to fuse, to mix, to mingle, to join, to link, to tie, to unite). При цьому якщо в українському ЛСП 
значення дієслів, переважно вторинні, доволі чітко виділені в структурі дієслівної лексеми, то більшість 
наведених англійських дієслів через їхню лабільність здатні реалізувати мікрокатегорію "відношення – холо-
партитивні відношення" лише за умови актуалізації їхнього інтранзитвного значення або ослаблення їхніх 
семантичних ознак аж до набуття статусу linking verbs, що здебільшого відбито в словниках. 

Варто вказати й на те, що низка українських конституентів, належних до периферійних частин, на кшталт 
зв’язувати8, з’єднувати3, об’єднувати3, групувати3 тощо, в яких семантика відношень осмислена як вторинна, 
виявляє здатність до вираження "суміщених" [6: 36] значень, які потребують спеціального вивчення і 
залишаються поза нашим аналізом.  

Простежено також, що в обох мовах семантичну структуру наведених дієслів формують субстанційні семи 
(на позначення суб’єкта та об’єкта відношення частини й цілого), в яких поняття "частина (партитив)" та "ціле 
(холонім, комплексив)" не набувають деталізації, через що такі одиниці мають широкий денотативний обсяг.  

Наявність обох субстанційних сем властива як українським, так і англійським дієсловам (пор.: зливатися2 
'об’єднуючись з ким-, чим-небудь створювати одне ціле'; переплітатися 'змішуючись, поєднуватися з чим-
небудь іншим нерозривно зливатися, об’єднуватися в одне ціле'; англ. to constitute 'if several parts constitute 
something, they form it together', to incorporate 'to include something as part of a group, system, plan etc.', to form2 'to 
be part of something', to include 'to take in or comprise as a part of a whole or group'.  

Водночас в обох мовах зафіксовано випадки нівеляції в дієслівних дефініціях холотива чи партитива, які, проте, 
легко встановити через інші формули тлумачення. Помічено, що для англійських дієслівних значень більш 
пріоритетним є включення партитивної семи (за відсутності холативної) (напр.: англ. to encompass 'to include a wide 
range of ideas, subjects, etc.', to involve 'to include something as a necessary part or result', to compose 'to be formed from a 
group of substances or parts', тоді як наявність комплексивної семи (за відсутності партитивної) послідовно 
простежуємо в більшості українських дефініцій (напр. вбирати2 'приймати до свого складу', включати2 'мати у 
своєму складі', міститися2 'входити до складу чого-небудь', належати2 'входити до складу чогось'. 

2) Онтологічна природа розчленування, поділу цілого (сукупності) на частини (складники) ґрунтується на 
спільності ознак предметних субстанцій, попередньо закладених у них і відповідним чином номінативно 
відтворених у назвах: щось (smth.), яке піддається поділу через потенційно закладені в ньому ознаки, а отже, 
можливості членування. Це укр. щось / англ. smth. може поставити як цілісність зі спільними ознаками 
структури, розміру, кольору, відстані, різного роду абстрактних сутностей, на основі яких витворилась 
відповідна назва з об’єднаними в ній конкретними "спільними відмінностями". 

Дієслівну репрезентацію холо-партитивних відношень, унаслідок яких предметна субстанція втрачає її 
цілісність, у зіставлюваних ЛСП забезпечують одиниці, семантично орієнтовані на реалізацію вектора 
"ціле → частина". В українському ЛСП – це виключно зворотні дієслова, лексичні значення яких є досить 
далекими від значень вихідних дієслів із семою активного діяча. Англійську лексико-семантичну парадигму 
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утворюють здебільшого лабільні дієслова з акцентованим інтранзитивним значенням (на відміну від 
транзитивного значення таких одиниць, належних до мікрокатегорії "дія – деструктивна дія"), що дає змогу 
нівелювати активне начало при вживанні таких одиниць.  

Близькими до вираження типової семантики "поділятися на частини, складники чого-небудь цілого, цілісного чи 
сукупності кого, чого-небудь" виявилися укр. ділитися 'розпадатися на частини // мати властивість розпадатися на 
частини // мати у своєму складі частини // розподілятися на групи, категорії' та англ. to divide 'to become separated into 
two or more different parts'. Саме ці дієслівні ЛСВ утворюють центральні зони зіставлюваних ЛСП. 

До зон ближчої периферії тяжіють укр. поділятися, розділятися, роз’єднуватися, розкладатися, 
розпадатися2, розподілятися, розчленовуватися, розщеплюватися, членуватися та ін. В англійському ЛСП 
семантика холо-партитивних відношень, спрямованих на усунення цілісності предметної субстанції, 
представлена незначною кількістю інтрантизитивних значень лабільних дієслів на зразок to part, to separate, to 
segment, to class. Варто зауважити, що більш пристосованими для одієслівлення таких ситуацій виступають 
фразові дієслова (to split up, to break up) та аналітичні сполуки на кшталт to fall to pieces, to become  
dismembered. Водночас трапляються поодинокі співвідносні з українськими номінаціями англійські дієслова, 
що вказують на холо-партитивні відношення розчленування субстанції, пор.: англ. to decompose, to dissolve, to 
disintegrate та укр. розділятися, роз’єднуватися та ін. 

Отже, зіставний аналіз дієслівної реалізації мікрокатегорії "відношення – холо-партитивні відношення" 
засвідчив можливість як української, так і англійської мов виражати ці відношення дієслівною семантикою. 
Попри наповнення співвідносних ЛСП значною кількістю дієслівних ЛСВ в обох мовах, виокремлені 
конституенти виявилися специфічними. Передусім, упадає в око тенденція української мови до вираження 
відношення частини й цілого за допомогою семантично деривованих одиниць, значення яких нерідко отримує 
статус переносного, та виразне маркування таких одиниць постфіксом -ся, уведення якого нівелює активне 
начало. Для англійської мови типовим є формування досліджуваного ЛСП лабільними дієслівними 
конституентами з актуалізованим інтранзитивним уживанням, яке передбачає нівеляцію каузації дії та 
вираження процесуальності власне через констатацію статичних відношень. Попри можливість установлення 
корелятивних відношень між центральними та периферійними зонами співвідносних ЛСП, можемо 
стверджувати про своєрідність кожної із парадигм через вибудовування їх специфічними для кожної із мов 
одиницями, ідіоетнічність яких особливо виразною постає в мовленнєвих реалізаціях. Імовірно припустити, що 
помічена специфіка лексико-семантичного вираження мікрокатегорії "відношення – холо-партитивні 
відношення" зумовлена більшою мірою власне структурними чинниками, які сприяють або чинять опір 
одієслівленню вказаного онтологічно релевантного типу відношень, ніж позалінгвальними факторами. 
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Иваницкая Н. Б. Глагольная реализация микрокатегории " отношение – холо-партитивные отношения"  
в украинском и английском языках.  

В статье представлен фрагмент двустороннего межъязыкового сопоставления украинской и английской 
глагольных систем в проекции на универсальную глагольную категорию "процессуальность" как tertium 

comparationis. Определены коррелятивные и лакунарные зоны лексико-семантической реализации 
микрокатегории "отношение – холо-партитивные отношения". 

Ivanyts'ka N. B. Verbal Realization of the Microcategory "Relation – Whole-Partitive Relation"  
in Ukrainian and English. 

The article presents a fragment of bilateral cross-language study of  Ukrainian and English verbal systems. They are 
projected on the universal verbal category of "process" as a tertium comparationis. The  correlative and lacunative 
areas of the  lexical-semantic implementation of the microcategory "relation – whole-partitive relation" are defined. 
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ВАРІАТИВНІСТЬ МОВНОЇ ГРИ У СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ  
(НА МАТЕРІАЛІ LOLSPEAK) 

У віртуальному просторі Lolspeak маніпулює традиційними нормами англійської мови на фонетичному, 
лексичному, граматичному та синтаксичному рівнях. Особливістю мови є мультимодальність повідомлень, де 
поєднуються текст та зображення кота. У нашому дослідженні розглянуто варіативність мовної гри на 
матеріалі синтаксичних структур. Виявлено повторюваність та однотипність деяких структурних 

компонентів, що дозволило нам згрупувати речення за конкретними формулами. 

Постановка проблеми. Сучасне суспільство змінюється завдяки розвитку новітніх технологій, передусім, 
через вплив Інтернету. Така трансформація комунікативного простору вплинула на основний засіб людського 
спілкування – мову. Очевидним є те, що віртуальний простір стає плідною лабораторією мов, у якій 
перманентно відбуваються експерименти над друкованим текстом.  

До Всесвітнього Павутиння потрапляє інтелектуальний сегмент людей, адже мільярди користувачів 
викладають у Мережу різноманітні тексти, генерують міріади ініціатив та пропозицій, серед яких можна 
зустріти Інтернет-меми (спонтанне поширення популярної текстової, аудіо-відео інформації різними 
комунікативними каналами). Головна мета такого феномена є привертання уваги комунікантів через емотивне 
забарвлення меседжу, адже саме експресивність сприяє запам’ятовуванню й поширенню вкладеного у 
повідомлення змісту. Уперше поняття мема / міма та його концепція згадується у книзі "Егоїстичний ген" 
відомого генетика Р. Докінса. Учений стверджує, що термін мем (meme) він придумав, скоротивши грецьке 
слово mimema (µίµηµα) – наслідувати, подібність. Р. Докінс зазначав, що хотів увести в науковий обіг 
односкладове слово, яке звучить подібно до ген. Він визначає мем як одиницю передачі культури. Меми – це 
реплікатори, тобто об'єкти, що копіюють самих себе. Їхнє виживання, відтворення та поширення залежить від 
наявності принаймні одного носія (людини). Інформаційний зміст кожного конкретного мема впливає на 
ймовірність, з якою його буде скопійовано. Вони можуть змінюватись, комбінуватись та розділятись, 
формуючи нові меми, які беруть участь у боротьбі один з одним за необхідні ресурси (розум людей), а в 
кінцевому результаті піддаються природному відбору [1].  

Більшість мемів уживають лише користувачі Інтернету, проте деякі з них, виходячи за межі віртуального 
простору, перетворюються на популярні молодіжні сленгізми, виокремлюючи таких комунікантів в окрему 
спільноту. Існує думка, що мем – це медіавірус (інформація, яка заражає конкретним настроєм аудиторію або 
навіть усе суспільство). Підтвердженням такого припущення є народження вірусного маркетинга [2]. Одним із 
популярних мемів вважається Lolspeak (з англ. Laughing Out Loud + speak) – ігровий різновид мови кіберпростору 
зі складною та багатогранною системою маніпулювання традиційними нормами англійської мови.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прагматичні особливості Lolspeak розглядаються багатьма 
вітчизняними та зарубіжними дослідниками. Л. Гона назвала причини чому комуніканти беруть участь у 
такому ігровому спілкуванні і пов’язує цей процес з конструюванням Інтернет-особистості [3]. Натомість 
Е. Абрахао розглядає поняття Lolspeak як чудову мотивацію для студентів-іноземців у вивченні особливостей 
англійської граматики, фонетики та орфографії, наводячи приклади зі спілкуванні в Мережі [4]. Д. Брубейкер 
порівнює мову Lolspeak із функціонуванням титрів у німому кіно та вивчає можливість розширення прагматики 
тексту в поєднанні з візуальним контентом [5]. О. Станкевич звертає увагу на те, що ерративне 
формоутворення Lolspeak в англомовному Інтеренет-просторі використовується для спрощення літературної 
мови. Її головною метою є привертання уваги та пожвавлення повідомлення [6]. І. Борісова визначає 
взаємозв’язок між рівнем володіння мовою та віковими особливостями користувачів на матеріалі Олбанськєго 
Йазига у російськомовному і Lolspeak в англомовному комунікативному Інтернет-сегменті та пояснює причини 
зумисного перекручування традиційних правил спілкування [7]. Проводячи паралелі між Олбанським йазигом 
та Lolspeak, можна погодитися з О. Лутовіновою, яка переконує нас в тому, що Олбанський йазиг (інша назва –
креатіфф) як мовний жанр віртуального дискурсу є мережевим лихослів’ям із використанням ерративів 
(термін Г. Гусейнова) – слів та виразів, які були навмисно спотворені носіями мови. Вважається, що у цьому 
жанрі поєднуються жаргон з аномальною орфографією. О. Лутовінова виділяє два його різновиди: 
1) падонковский креатифф використовує замасковані пейоративні лексичні одиниці (аффтар м*** к < автор 
мудак); 2) медведовський креатіфф пропонує декоративно оброблені слова (крОсавЧЕГ < крАсавЧИК, 
нравиЦЦА < нравиТСЯ) [8]. 
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З огляду на це, об’єктом нашого дослідження є електронні постери (Lolcats), які мають зображення кота з 
текстовим коментарем. Мета – визначити поняття Lolspeak, виявити його прагматико-синтаксичні особливості. 
Матеріалом для дослідження слугувала довільна вибірка понад 300 імідж-макросів, розміщених на веб-сайтах: 
Know Your Meme [9], I Can Has Cheezburger? [10]. 

Виклад основного матеріалу. Історія виникнення Lolspeak є невід’ємною складовою Lolcats (LOL+cat) – 
жартівливе зображення кота з гумористичним підписом, тобто імідж-макрос (фото+напис, що вирізняється 
здатністю передавати конкретні емоції). Для досягнення комічного ефекту використовується аномальна 
граматика та орфографія. У 2006 р. імідж-макрос із зображенням кота та підписом I Can Has Cheezburger? став 
Інтернет-мемом (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Lolcat 

Різні сфери застосування писемної мови мають конкретні моделі графічного оформлення та сегментації 
тексту, який є ознакою мовного стилю. Відомо, що в Інтернет-спілкуванні графічна форма тексту відображає 
його структуру та налаштовує реципієнта на емотивність та експресивність повідомлень. У багатьох 
комунікативних ситуаціях з використання імідж-макросів Lolspeak спостерігається мовна гра з традиційними 
нормами англійського синтаксису. Під час аналізу ми виявили повторюваність та однотипність деяких 
структурних компонентів, що дозволило нам згрупувати речення за конкретними формулами з використанням, 
услід за Дж. Пулумом та Г. Вітменом поняття snowclone (за основу терміна взято припущення про те, що 
ескімоси мають багато варіантів позначень снігу). Найперші відомі обговорення терміна можна знайти у блозі 
Дж. Пулума, який називається "Вирази для ледачих письменників у розібраному вигляді" (Phrases for Lazy 
Writers in Kit Form) опублікованого у 2003 році. У статті учений стверджує, що сучасні письменники 
зловживають шаблонними виразами та кліше. Отже, Дж. Пулум і Гл. Вітмен погодились назвати такий процес 
snowclone, який означає багатофункціональний, зручний у використанні, легко розпізнаваний, популярний, 
цитований чи хибно процитований вираз або речення, що використовується для написання різних варіантів 
гумористичних повідомлень ледачими журналістами та письменниками [11]. За основу поняття учені взяли 
структуру такого речення: If Eskimos have N words for snow, X surely have Y words for Z. 

Впродовж кількох років Дж. Пулуму вдалося зібрати понад 70 зразків шаблонних виразів-клонів. Серед 
найвідоміших можна згадати такі: 1) X is the new Y; 2) I’m not an X, but I play one on TV; 3) The only good X is a 
dead X; 4) The X to End All Xs; 5) A W in every X and a Y in every Z; 6) To X or not to X?; 7) X is my middle name; 
8) When I say X, what I really mean is Y; 9) We’re gonna need a bigger X. 

За аналогією, ми використали подібні формули для того, щоб проаналізувати синтаксичні особливості мови 
Lolspeak. Основним критерієм відбору речень була частота вживання (не менше 10 разів на 300 постерів): 

Модель № 1. (Oh hai) … Наприклад: Oh hai… I eeted ur pilz < Oh hi I ate your pills; Oh hai… I fund yr sokz < 
Oh hi! I found your socks; Oh hai passss meh teh towul < Oh hi, pass me the towel;  

Модель № 2. (I’m/we’re)  + (in) + [determiner phrase] + {verb present progressive} + [determiner phrase]: 
I;m n ur crib… eatn ur baby < I’m in your crib eating your baby; I r n ur Wikipedi editn ur artiklz < I’m in your 
Wikipedia, editing your articles. Такий тип речень виражає загрозливу конотацію. Інтернет-мем запозичено із 
комп’ютерної відеогри Starcraft, де він використовувався як тріумфальний вигук; 

Модель № 3. [noun phrase] + {subject} + (has) + {pronoun} : Chrissmess sperit … i haz et < Christmas spirit… I 
have it; 

Модель № 4. {subject} + (has) + (a) + [noun phrase]: I haz a bag < I have a bag; I haz a nimbus < I have a nimbus; 
Модель № 5. {subject} + (can) + (has) + [noun phrase] + (?): I can has a huggle? < Can I have a hug?; I can 

hazzz a fisssburger? < Can I have a fishburger?; 
Модель № 6. (Invisible) + [noun phrase]: Invisible cigarrr / text message; 
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Модель № 7. {subject} + (haz) + (a) + (flavor): Sleep. It haz a flavor; Your homework haz a flavor; 
Модель № 8. (I made you) + (a) + [noun phrase] + (but) + (I ated it): I made you a cookie but I ated it; 
Модель № 10. (My) + [noun phrase], + (let me show you them / it): My Pokemans, Let Me Show You Them; 
Модель № 11. (In Soviet Russia...) + {subject} + {verb present} + {pronoun / noun phrase}: In Soviet Russia... 

milk drinks you; In Soviet Russia kitteh captions you; In Soviet Russia vilons play you;  
С. Пінкер переконує нас в тому, що людей потрібно заохочувати та давати їм можливість засвоювати той 

діалект, який став стандартним у їхній спільноті і вживати його у різних формальних обставинах. На думку 
вченого, не варто використовувати такі терміни, як погана граматика, неповноцінний синтаксис та неправильне 
слововживання. Більшість сленгової лексики ревно оберігається посвяченими у таку субкультуру як 
розпізнавальний знак спільноти [12]. Б. Норман  зазначає, що внутрішні принципи лексичної класифікації, 
особливо словарного запасу людини є проявом самобутності і відносної автономності мови. У випадку 
порушення писаних і неписаних правил вони надають тому, хто говорить різноманітні можливості для мовної 
гри, яка є невід’ємним супутником будь-якої мови. Загальновідомо, що мовна гра є перманентним порушенням 
правил мови, чи балансування на межі норми. Девіантне спілкування не є безсистемним та оказіональним, воно 
може відбуватися за конкретними правилами, які підпорядковуються закономірностям. Будь-яка мова із 
спочатку свого існування має глибинні та нерозв’язані протиріччя, які формують основу для різних відхилень, 
розмиваючи та пом’якшуючи систему [13]. У. Еко підкреслює те, що Автор, створюючи текст, застосовує 
низку кодів, які надають його висловленню конкретного змісту. Водночас, такий комплекс кодів повинен 
співпадати з тими, що володіє ймовірний читач для правильної рецепції повідомлення. Кожний тип тексту 
обирає для себе узагальнену модель ймовірного читача з такими критеріями: 1) мовний код; 2) літературний 
стиль; 3) вказівники спеціалізації [14]. М. Кастельс переконує нас в тому, що у мережевій спільноті, яка 
породжує структурний індивідуалізм, окрім традиційного механізму колективного використання культурних 
кодів, віртуальна комунікація залежна від протоколів смислу, тобто комунікаційних містків між 
персоналізованими гіпертекстами [15]. Р. Пeкер переосмислив традиційну комунікацію крізь призму 
інтерактивності та багатомірної виразності кіберпростору та виділив нові моделі комунікації із врахуванням 
п’яти процесів: 1) інтеграція: комбінування художніх форм і технологій з утворенням гібридної форми 
виразності; 2) інтерактивність: здатність користувача маніпулювати і безпосередньо впливати на рецепцію 
медіа, спілкуючись з іншими людьми; 3) гіпермедія: зв’язування окремих елементів медіа для створення 
шлейфа індивідуальних асоціацій; 4) занурення: досвід симуляції моделей трьохмірного оточення; 
5) розповідний стиль: естетичні та формальні стратегії нелінійних форм репрезентації [16]. 

Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, писемний стиль англійської мови в Інтернеті 
набув особливих ознак, пов’язаних із розвитком комунікативних засобів, які дали змогу користувачам 
звертатися до нових форм спілкування. Розширення функціональних можливостей тексту наближає його до 
усної мови, хоча сьогодні текст розмовного дискурсу, як і взагалі мова Інтернету, за формальними ознаками 
належить до писемної мови. А розмовна мова за культуромовними показниками перебуває на периферії 
загальнокультурого рівня. 
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Помирко Р. С., Кипень С. В. Вариативность языковой игры в синтаксических конструкциях  
(на материале LOLSPEAK).  

В виртуальном пространстве Lolspeak манипулирует традиционными нормами английского языка на 
фонетическом, лексическом, грамматическом и синтаксическом уровнях. Особенностью языка является 
мультимодальнисть сообщений, где сочетается текст и изображения кота. В нашем исследовании 
рассмотрены вариативность языковой игры на материале синтаксических структур. Выявлено 

повторяемость и однотипность некоторых структурных компонентов, что позволило нам сгруппировать 
предложения по конкретным формулам. 

Pomirko R. S., Kipen' S. V. Variability of Language Games in Syntactic Structures (on the Basis of Lolspeak).  

The goal of this study was to analyze the sentence structure (syntax) of the Lolcats language, a collection of user-
created pictures of captioned cats. This variant language, Lolspeak, varies most notably from standard English in 

spelling and morphology, but there are also morphosyntactic features that follow rules similar to those found in other 
variations of  language dialects. These differences illustrate that while Lolspeak originated as a play on bad grammar, 
there is a degree of consistency that points to Lolspeak as a form of English that is different rather than bad one that is 

potentially useful in the study of the structure of language. 
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ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ 

У статті розглянуоі головні положення теорії інформаційної структури речення, окреслено проблеми та 
перспективи її подальшого розвитку, проаналізовано переваги та недоліки новітніх генеративних та 

функціональних концепцій, запропоновано нові підходи до вирішення важливих завдань цієї наукової парадигми, 
а саме розглянуто можливість поєднання здобутків генеративної та функціональної граматик, що сприятиме 

розробці нових формальних методів аналізу дискурсу.  

Теорія інформаційної структури (ІС) вивчає семантичні відносини між смисловими групами, що складають 
основу змісту речення, та їх граматичні засоби вираження. Проблематика ІС досить актуальна: теоретична база 
постійно вдосконалюється, з’являються нові підходи та методи досліджень. 

Проте незважаючи на численні наукові праці у царині ІС досі існує низка проблем: розпливчастість у 
визначенні основних термінів, неоднозначність у виокремленні граматичних засобів вираження компонентів 
структури тощо. Усі ці недоліки пов’язані з історією розвитку самої теорії інформаційної структури, зокрема із 
суперництвом двох підходів – функціонального та формального (генеративного). Саме успіхи останнього, 
пов’язані із стрімким розвитком "Програми мінімалізму" Н. Хомського [1], значно посилили інтерес науковців 
до традиційних проблем теорії ІС – з’явилася захоплива можливість максимально формалізувати процес 
визначення компонентів ІС речення, залучивши новітні розробки комп’ютерної та корпусної лінгвістики. 
Однак, існує думка, що ці розвідки варто  доповнити усіма попередніми здобутками функціональних студій. 
Мета нашого дослідження – критично проаналізувати існуючі в царині ІС лінгвістичні концепції, уточнити їх 
термінологічний апарат, окреслити перспективи подальшого розвитку теорії ІС та запропонувати свій підхід до 
вирішення окремих завдань. 

Одна з перших спроб здійснити аналіз речення з точки зору інформації належить В. Матезіусу, який ввів 
термін "актуальне членування речення". Воно полягало в дослідженні різних речень з урахуванням ситуації. 
Подальший розвиток теорія інформаційної структури отримала в працях членів Празького лінгвістичного 
гуртка Й. Фірбаса, Ф. Данеша, Е. Бенеша та ін., отримавши назву "функціональна перспектива речення". ІС 
розглядали як єдність трьох компонентів (або рівнів) граматики: граматична структура, семантична структура 
речення та рівень організації висловлення. Зокрема, Й. Фірбас вважав, що елементи висловлення, які слідують 
один за одним у лінійній послідовності, здійснюють поступову передачу інформації від елемента з мінімальним 
(тема) до елемента с максимальним (рема) семантико-контекстуальним навантаженням [2]. Щоб досягти цієї 
мети, кожна мова має набір просодичних, граматичних та семантичних засобів. Недоліком такого підходу 
вважається відсутність формальних методик дослідження ІС, оскільки в його основу покладено семантичний 
критерій визначення теми та реми.  

Інший підхід до визначення терміну "тема" застосовує М. Хеллідей, зазначаючи, що це "те, про що говорять, 
або точка відправлення для клаузи як повідомлення" або "те, що йде першим у реченні" [3: 212]. Він ілюструє 
це наступними прикладами: 

(1а) John saw the play yesterday. 
(1б) Yesterday John saw the play. 
(1в) The play John saw yesterday.  
Отже, темами в реченнях 1 (а-в) є відповідно John, yesterday, the play. "Рема" визначається як доповнення до теми.  
Спроби формалізації ІС призвели до виникнення в американській лінгвістиці терміну "топік": логічний 

суб’єкт – особа чи об’єкт, про який йде мова. Те, що розповідається про топік, називають коментарем (рема). 
Так, Ч. Хоккет зазначав: "найбільш загальна характеристика предикативних конструкцій визначається 
термінами "топік" та "коментар" для їх безпосередніх складових: мовець позначає тему (topic), а потім говорить 
про неї" [4: 201]. Вчений наводить приклади, в яких розрізняє топік і коментар за допомогою позначки |: 

(2) John | ran away. 
В реченні (2) розповідається про Джона, отже John – топік, те, про що йде мова у висловленні, ran away – 

коментар.  
Цей підхід є підґрунтям концепції "топік-коментар" вперше запропонована в лінгвістиці Дж. Гундел. 

Подібно до М. Хеллідея, вона вважає, що топік завжди займає першу позицію в реченні: "слот для топіка". Таке 
тлумачення властиве окремим концепціям генеративної граматики останніх років [5; 6].   

У працях Т. Райнхарт здійснена розробка ідеї прагматичного  наближення: залежно від контексту будь-яка 
фраза в реченні може виступати топіком, незалежно від того, знаходиться вона в ініціальній позиції чи ні [7], 
напр.: Роза або Фелікс у реченні (3): 

(3) Rosa is standing near Felix (Reinhart 1982, прикл. 24). 
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Складність цього підходу полягає у визначенні топіку, для чого була запропонована система тестів: "as for" 
test, "what about" test, "the said about" test тощо [див. 7], проте вони виявилися доволі неоднозначними, що 
доводять в своїх працях Дж. Гундел [8: 110] та Г. Ворд [9: 23].  

Заслуговує на увагу концепція європейської лінгвістки Е. Hajicova [10], яка досліджує членування топік-
фокус у вигляді структурування логіко-семантичних пропозицій. Нагадаємо, що термін "фокус" вперше був 
запропонований М. Хелідейєм [3], який вважав його підвидом реми, а саме її найбільш інформативною 
частиною. Визначення цього поняття ґрунтується на зв’язку з контекстом, отже інформація у свідомості 
слухача є активованою і найбільш акцентованою [10: 193]. Напр.: 

(4) Beavers build dams (Hajicova & Panevova 1986: 57). 
Із урахуванням наголосу, речення (4) може бути представлено у такий спосіб 1) beavers – топік, build dams – 

фокус; 2) beavers build – топік dams – фокус; 3) усе речення є частиною фокусу, топік нульовий. Проте речення 
(4) може бути сприйняте слухачем неоднозначно лише у випадку, коли його вирвати з контексту, оскільки з 
точки зору мовця інформація розуміється однозначно.  

В американській лінгвістиці термін "фокус" представляє доповнення до пресупозиції в членуванні "фокус-
пресупозиція", в контексті розрізнення глибинної та поверхневої структур [11: 199]. Фокус визначається як 
"фраза, що містить інтонаційний центр" [11: 200]. Пресупозиція, на погляд P. Джекендоффа, позначає ту 
"інформацію в реченні, яка, на думку мовця, відома і є спільною для нього та слухача" [12: 230]. Аналогічне 
розуміння цього терміну знаходимо у представників теорії дискурсу В. Чейфа [13] та E. Прінс [14]. Фокус 
також визначають як доповнення до пресупозиції – те, що не складає фонові знання; це найбільш інформативна 
частина речення [15]. У термінах P. Джекендоффа [12] та М. Zubizaretta [16: 88] – це найбільш виразний 
елемент речення. В подальших розвідках це питання було висвітлене такими лінгвістами як, Е. Прінс, 
А. Спейер. Так, А. Спейер зазначає "англійський фокус асоціюють з найбільшою виразністю локалізованого 
елемента, і ця виразність є найвизначальнішою в реченні" [17: 6]. Все інше, що повідомляється в реченні, 
складає фон висловлення, в якому розрізняють початковий елемент речення – зв’язка та залишок. Схематично 
це представлено у такий спосіб [15]:  

    Речення 
 
                    Фон     Фокус 
  

        Зв’язка      Залишок 
 
These CDs | Mathias bought only | for his FRIEND. 

Рис. 1 Схема ІСР за E. Vallduvi. 

Подібну точку зору підтримує М. Стідмен [18], який додатково вирізняє внутрішній елемент фокусу, що є 
інтонаційно маркованим.  

Спробу об’єднати дві концепції: топік-коментар і топік-фокус, знаходимо у О. Даля [19]. Він вважає, що 
речення повинно мати два чіткі членування: топік-коментар, фокус-фон (фокус-пресупозиція). Розглянемо 
наступний приклад: 

    topic    comment 
(5) What does John drink?  John    drinks   beer 
    background     focus. 
На думку Е. Валлдуві [18], таке членування є дещо надлишковим, оскільки дієслово drink виступає 

одночасно як коментарем, так і фоном.   
У концепції C. Діка ІС речення пов’язана з визначенням прагматичних функцій топіку і фокусу та їх 

різновидів у самому реченні, а також з дослідженням функцій екстралінгвістичних конституентів, таких як 
ініціатор, тема, вихідні компоненти оповіді та її заключна частина. Під прагматичними функціями розуміють 
такі, що визначають інформаційний статус конституентів по відношенню до більш широкої комунікативної 
"канви" оповіді. Розрізняють топікальність (те, про що йде мова) та фокальність (найбільш важлива частина 
актуальних речей). Показово, що C. Дік ототожнює топік і фокус з інформацією "даною" та "новою" в реченні 
[20: 310]. Нееквівалентність цих параметрів можна проілюструвати на прикладах 6 (а-б): 

(6a) My CAR broke down. 
(6b) My car BROKE down. 
Із прикладів 6 (а-б) робимо висновок, що мовець і слухач знають, що у мовця є машина, оскільки останній 

використовує займенник my перед іменником car. Отже, у реченнях 6 (а-б) my car є інформацією відомою 
(даною). Речення (6а) з наголосом на підметі може бути правильним лише у випадку, якщо мовець запитає: 
What happened?, тоді як (6b) є логічною відповіддю на запитання: What happened to your car? З точки зору 
розподілення топіку та фокусу у цих парах речень, зазначимо, що car у (6а) є фокусом, тоді як у (6b) – топіком. 
Таким чином, новизна інформації не завжди співпадає з фокусом. Дж. Макензі та Е. Кайзер [21: 181-186] 
вважають, що даність та новизна визначаються відповідно до того, що є доступним, або що мовець має на увазі, 
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а топік і фокус залежать від особливого ставлення мовця у висловленні. Так, М. Кріфка визначає даність як 
ступінь доступності інформації [22: 37], а отже допускається, що фокус може бути даним у дискурсі. 

Згідно з K. Ламбрехтом [23], дослідження інформаційно-структурного компоненту передбачає аналіз чотирьох 
взаємопов’язаних елементів: 1) пропозиційної інформації з такими її складовими, як прагматична пресупозиція та  
асерція, що мають відношення до передбачення мовцем тих знань, якими володіє слухач в момент мовлення; 2) 
ідентифікації та активації, що включають передбачення мовцем природи репрезентацій референтів в голові у 
слухача в момент спілкування, а також постійних змін, що зазнають ці репрезентації в процесі спілкування; 3) 
топіка, що стосується прагматичного відношення відповідності між референтами дискурсу і пропозиціями в 
контекстах дискурсу; 4) фокусу, що представляє елемент в прагматично структурованій пропозиції, при умові, що 
асерція відрізняється від пресупозиції, що робить висловлення інформативним. 

Новітні генеративні теорії в царині ІС спираються на Програму мінімалізму Н. Хомського та спрямовані на 
максимальну формалізацію процесу визначення фокусу та топіку. Найбільш поширеним підходом є створення 
ознакових генеративних речень. Згідно з моделлю Л. Ріцці [24], компоненти інформаційної структури речення 
пов’язані між собою формулою:  

[ForceP[TopP[FocP[FinP[TP…]]]]], де ForceP (силова фраза) встановлює відношення речення до контексту, 
включаючи інформацію про тип речення; TopP (топік) презентує стару інформацію в контексті; FocP (фокус) 
експлікує нову інформацію; FinP (фінітна група) містить такі елементи як час, спосіб, стан тощо. Отже, топік і 
фокус є "сендвічами" між ForceP та FinP.  

Вважається, що топік та фокус утворюють субструктуру, яка експліцитно подає сигнал на зовнішні системи 
щодо певних інтерпретативно-релевантних якостей:  

TopP     FocP 
   

 
Top          Foc   

    XP   YP          XP         YP 
 
XP = топік     XP = фокус 
УР = коментар    УР = пресупозиція (фон) 

Рис. 2. Субструктура топіка та фокусу. 
Здобутком цієї концепції є формальний аналіз речення, проте недоліком такого підходу є дослідження 

речення в ізоляції, без урахування контексту, який є важливою складовою, оскільки це дозволяє вивчити якості 
і функції категорій інформаційної структури у повному обсязі [25: 306].  

Вказаний недолік пропонуємо усунути за рахунок використання методики аналізу дискурсу за критерієм 
"стара – нова" інформація (наявність або відсутність інформації у попередньому дискурсі). Така методика 
значно посилить достовірність аналізу речення згідно моделі Л. Ріцці, оскільки дозволить більш чітко 
визначити "межі" граматичних засобів вираження фокусу і топіка.   

Аналіз структурування дискурсу за критерієм "старої / нової" інформації E. Прінс [14] пропонує 
здійснювати з урахуванням таксономії "передбаченої обізнаності": викликана > невикористана > передбачувана 
> така, що містить передбачуване > нова фіксована > абсолютно нова. Відповідно, інформацію у висловленні 
можна представити у вигляді таксономії двох взаємопов’язаних відмінностей (Табл.1). 

Таблиця 1. 
Різновиди інформації у висловленні 

Інформація Відома для слухача Нова для слухача 
Відома для дискурсу викликана (не зустрічається) 
Нова для дискурсу невикористана абсолютно нова 

Як видно з Табл.1 (матриці E. Прінс), головними факторами, що визначають структурування інформації, є її 
статус у дискурсі, а також особливості сприйняття слухачем. Статус інформації нової як для дискурсу, так і для 
слухача, передбачає, що вона не була попередньо згадана. Окрім того, мовець припускає, що ця інформація 
невідома слухачеві. Інформація нова для дискурсу і для слухача характеризується тим, що на початку оповіді 
мовець зазначає обставини місця або часу. Статус інформації старої для слухача та нової для дискурсу 
стосується суті речей, про які, на думку мовця, слухач знає, проте, про неї не йшла мова у попередньому 
дискурсі. Статус інформації старої як для слухача, так і для дискурсу, передбачає наявність інформації, про яку 
йшла мова в попередньому дискурсі. Інформація відома для дискурсу, але нова для слухача не зустрічається, 
оскільки мовець припускає, що слухач слідкує за дискурсом, тому інформація, відома для дискурсу, відома і 
для слухача. Варто зазначити, що певні конструкції в мові чутливі до інформаційного статусу окремих 
конституентів та їх позиції в реченні. У багатьох випадках інформаційний статус таких конституентів 
пов’язують з їх фіксованою позицією в дискурсі, тобто статус цих конституентів стосується того, чи 
зазначалася інформація раніше в дискурсі або вона є частиною загальновідомих знань [14]. 

На перший погляд, такий аналіз є громіздким та непридатним для формалізації, проте спробуємо довести 
зворотне. Припустимо, що аналізоване речення є частиною сучасного твору або давньої писемної пам’ятки. В 
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обох випадках ці твори є складовою певного корпусу текстів. Пошукова система налаштовується наступним 
чином. Лексичні одиниці у певній конфігурації, що згідно формули Л. Ріцці попередньо визначені як фокус чи 
топік речення, співвідносимо з новою чи старою інформацією із матриці Е. Прінс. Так, інформація нова для 
дискурсу та слухача вважається виявленою, якщо пошукова система не знайде означену конфігурацію 
лексичних одиниць в усьому попередньому за хронологією корпусі текстів. Інформація стара для слухача – 
нова для дискурсу передбачає, що ці лексеми будуть виявлені у попередніх текстах корпусу і представляють 
загальновідому інформацію. Лексичні одиниці, які пошукова система виявить у попередньому дискурсі, 
експлікують інформацію стару для дискурсу і для слухача. 

Отже, практична реалізація функціональної за своєю суттю методики Е. Прінс вказує на можливість її 
алгоритмізації та робить цілком придатною при створенні нових формальних ознакових моделей ІС речення. 

Сучасні концепції та підходи в царині теорії інформаційної структури речення все частіше спираються на 
формалізовані методики досліджень. Потужним інструментом для таких розвідок є генеративна граматика в її 
новітній інтерпретації – Програмі мінімалізму Н. Хомського. Проте, застосування в теорії ІС здобутків 
функціонального підходу та дискурсивних методик не тільки не суперечить принципам генеративізму, а й 
значно посилює його позиції у вирішенні складних проблем інформаційної структури речення. У подальших 
дослідженнях планується створити нову генеративну модель із застосуванням формальних методик аналізу 
дискурсу та випробувати її при вивченні ІС давньоанглійського простого речення.   
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Андрушенко Е. Ю. Теория информационной структуры предложения и перспективы  
современного развития. 

В статье рассматриваются основные положения информационной структуры предложения, освещены 
проблемы и перспективы ее дальнейшего развития, проанализированы преимущества и недостатки новых 
генеративных и функциональных концепций, предложены новые подходы к решению важных заданий этой 
научной парадигмы, а именно рассматривается возможность объединения достижений генеративной и 
функциональной грамматик, что поможет разработать новые формальные методы анализа дискурса.  

Andrushenko O. Yu. Sentence Information Structure Theory, Perspectives of its Modern Development. 

The article highlights the main points of sentence information structure,  deals with problems and perspectives of its 
further development, analyzes advantages and disadvantages of the latest generative and functional approaches, 

suggests new methods of solving important tasks within this scientific paradigm, i.e. it is proposed to unify generative 
and functional grammar achievements, which will allow to work out new formal methods of discourse analysis.  
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"ДОБРА ЛЮДИНА ІЗ СИЧУАНІ" Б. БРЕХТА: ДОСВІД ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

У статті здійснено інтерпретацію п’єси Б. Брехта "Добра людина з Сичуані". В процесі інтерпретації 
драматичного твору такі характеристики художньої реальності, як картина світу та концепція людини, 
подієвість, омовленість, цілісність та значущість розглянуто в плані їх відповідності окремим рівням 
текстуальної реалізації художнього цілого. Новаторський характер поетики епічного театру Б. Брехта 

тлумачиться як такий, що є зумовленим необхідністю уточнення уявлення про людину та світ, що її оточує, 
художнього дослідження особливостей впливу на людину соціальної організації її буття, побудови нового 

розуміння сутності мистецтва та його завдань у дійсності, що змінюється, втрачаючи ознаки гармонійності.  

Теорія та практика інтерпретації літературного твору – надзвичайно важлива складова науки про літературу, що 
об’єднує здобутки теорії літератури, історії літератури та літературної критики навколо проблеми 
літературознавчого осягнення феномену літературного твору. Яких би поворотів не зазнавала еволюція 
літературознавчої методології [1; 2], необхідність теоретичного осмислення здійснюваної щораз в новому теоретико-
методологічному контексті інтерпретації літературного твору залишається незмінно актуальною [3]. П’єси Б. Брехта 
в цьому відношенні виступають в якості напрочуд показового художнього матеріалу, оскільки стають простором 
міжродової взаємодії [4], що водночас і загострює, і знімає такий аспект здійснення літературознавчої інтерпретації, 
як врахування родової специфіки літературного твору. Крім цього, специфіка художнього мислення Брехта є такою, 
що приховані закономірності художньої творчості, стаючи предметом авторської рефлексії, яскраво виявляють себе 
в поетиці творів, які перетворюються таким чином у обговорення не лише певних соціальних і філософських, але й 
мистецьких проблем. Метою даної статті є здійснення літературознавчої інтерпретації  п’єси Брехта "Добра людина 
з Сичуані" та її  теоретико-методологічне осмислення.  

Характеристики художньої реальності, породженої літературним твором, виявляють свою відповідність рівням 
текстуальної реалізації художнього цілого, а саме організації художнього простору та часу й структури 
оповіді / дії / поетичного мовлення (картина світу та концепція людини), композиції сюжету та композиції образів 
(подієвість), становленню авторського ідіолекту як індивідуальної реалізації  художньої мови епохи (омовленість) 
та художнього стилю як сукупності авторських інтерпретаційних моделей літературного твору (цілісність), 
формулювання назви твору як програми його інтерпретації (значущість). При цьому авторські інтерпретаційні 
моделі – функціонально значущі елементи художньої структури, що визначають вектори інтерпретації, –  
вбудовуються у всі рівні текстуальної реалізації художнього цілого, забезпечуючи можливість переходу творчої 
свідомості від рівня до рівня, а також її коливання між авторською та читацькою позиціями, між творенням та 
інтерпретацією, які здійснюються паралельно, взаємодоповнюючись. Нова якість відтворюючої свідомості, 
необхідна для існування цієї свідомості в просторі даного літературного твору, теж набувається в процесі 
контакту з текстом, в процесі його сприйняття, яке провокує такого ж роду  переходи та коливання, результатом 
яких стає розгортання в читацькій свідомості інтерпретаційної моделі літературного твору.   

Усвідомлюваний в результаті літературознавчої інтерпретації смисл літературного твору постає в якості 
певної картини світу, що узгоджується з відповідною концепцією людини. І дійсно, цілісна картина світу 
відкривається з певної точки зору. Здатність осягнути її – наслідок особистісних зусиль, оскільки, за висловом 
П. Рікера, "я", що направляє інтерпретацію, "може повернутися до нас лише як її результат" [5: 49]. Так, на рівні 
літературного твору конкретизується філософська категорія "картина світу" з характерним для неї 
протиставленням класичного, неокласичного та антикласичного бачення світу, набуваючи специфічних 
художніх конотацій. "Класична картина (або класичне бачення) світу – це розуміння буття як єдиного, 
впорядкованого, гармонійного, такого, що має нерухомі константи й смисл, а людини – як сутнісно й органічно 
причетної цьому буттю, в нього включеної" [6: 22], – відзначає В. Є. Халізєв. В п’єсі-параболі Брехта, 
написаній на принципово "очуженому" в просторовому та часовому відношенні матеріалі, відбувається 
художньо заплановане автором зіткнення двох протилежних картин світу: саме такого роду філософський 
конфлікт проектується Брехтом на свідомість глядача. Відзначимо два принципово важливі моменти: 
новаторство Брехта в галузі драматургічного конфлікту полягає саме в тому, що конфлікт переноситься навіть 
не у свідомість героя, як у представників "нової драми" Г. Ібсена та Б. Шоу, а у свідомість глядача, а з іншого 
боку сам характер цього конфлікту виявляється без перебільшення світоглядним. 

У фіналі п’єси боги, що за задумом автора мали відшукати на землі хоча б одну добру людину, свідчать про 
картину світу, що їм відкрилася: "О, что за мир предстал перед нашими глазами – повсюду бедствия, низость, 
измена! Даже природа изменила нам. Прекрасные деревья обезглавлены проволокой, по ту сторону гор 
виднеются густые облака дыма, слышится гром пушек, и ни одного доброго человека, который способен 
устоять! " [7: 593].  Залишаючи дискусію про можливість існування доброї людини у такому складному, "не 
пристосованому для життя" [7: 593] світі відкритою, автор словами актора запрошує залучитися до неї глядача, 
допомогти віднайти шлях до гарного завершення розказаної "казки": 
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     Ведь должен быть какой-то верный выход? 
     За деньги не придумаешь – какой! 
     Другой герой? А если мир – другой?... [7: 601]. 
У процитованому фрагменті фінального акторського звернення до глядацької аудиторії міститься своєрідна 

авторська підказка щодо розуміння сутності того, що відбувається на сцені: за гроші не вирішиш проблему 
буття, оскільки саме гроші перетворюють людське буття у тваринну боротьбу за існування, стають головним 
засобом  спотворення людини і світу. Поки мистецтво залишається непідвладним цьому нищівному важелю 
суспільного життя, воно спроможне гармонізувати і людину, і світ, на що, як бачимо, і покладає надії Брехт. 
Художній експеримент, влаштований драматургом, покликаний розкрити сутність відносин, які панують між 
людьми у суспільстві. Відносини ці мають, передусім, "товарно-грошовий" характер. 

Сучасні інтерпретатори та постановники п’єси акцентують її філософський характер, підкреслюючи у 
авторському жанровому визначенні твору слово "парабола". Але предметом філософського осмислення стає 
експлуатація людини людиною, її психологічні наслідки. Не випадково центральною героїнею п’єси виявляється 
повія, що відверто продає себе в той час, як всі інші роблять це у завуальованій формі, приховуючи факт 
самопродажу, передусім, від самих себе. Цю відвертість "успадковує" від Шен Де її "двійник" Шой Да – єдиний з 
усіх героїв твору, хто абсолютно чітко і конкретно озвучує правдиві мотиви своїх дій, не намагаючись виглядати 
краще, ніж він є насправді в тій чи іншій ситуації. В одному із зонгів у фінальних сценах Шен Де скаже, що отримані 
від богів гроші розкололи її на дві частини: Шен Де, що живе за законами кохання, може лише віддавати, дарувати –  
своє почуття, гроші, рис, будь-що, себе, своє життя, натомість Шой Да віднімає у інших: гроші, майно, час, сили, 
кращі людські почуття, примушуючи все і всіх працювати на те, аби грошей робилося більше і більше. Шен Де не 
порушує божих законів, Шой Да – людських. Вони існують неначе у різних часових та просторових вимірах – 
організація художнього часу та простору у п’єсі виявляються складними. 

Час, у якому живе Шен Де, природній, час дощу, що стає для неї символом кохання. Вона переживає 
найкращі хвилини свого життя у міському парку, коли йде дощ. Весь час дії п’єси – це час вагітності Шен Де, 
тобто час, коли сили кохання та природи беруть над нею гору, підпорядковуючи собі її існування. Але саме 
завдяки такому підпорядкуванню вона відчуває себе щасливою. Час Шой Да виміряється зростанням "срібних 
доларів", кількості робітників, що на нього працюють, моральною деградацією людей, що підпадають під владу 
його грошей, кількістю магазинів, що планується відкрити найближчим часом. Його простір – це місце, де 
здійснюється  купівля та продаж у будь-якій формі. Цікаво, що у такому часопросторі час для Шен Де 
катастрофічно прискорюється, а простір звужується (мрія про подорож до Пекіну, надія на розширення 
простору існування та зміну його якості виявляється ілюзією). Ми розуміємо: єдине, на що може розраховувати 
Шен Де, – це в’язниця. Шой Да ж просто не існує у часопросторі кохання та природи, у часопросторі Шен Де.   

Таким чином, організація часу та простору у п’єсі узгоджується з композицією сюжету та образів. Всі герої 
твору здійснюють переходи від часопростору кохання до часопростору купівлі-продажу, але лише для Шен Де 
часопростір кохання виявляється основним, відповідним її внутрішній сутності, яку вона прагне залишити 
незмінною. Всі інші зраджують світ кохання до іншого, відмовляються від нього заради конкретних 
прагматичних інтересів. При цьому Брехт звертає увагу на те, як, приховуючи від себе правду про ницість 
зради найкращого у собі, люди відрізають собі шлях до відродження: неможливо виправити помилку, яка не 
визнається, не усвідомлюється як помилка. Можна зауважити, що драматург враховує художній досвід 
А. П. Чехова та Б. Шоу: всі герої поставлені в одну й ту ж ситуацію,  всі так або інакше переживають 
неблагополуччя світу, втрату власної людяності, але нічого не можуть змінити, нічого не хочуть змінювати, 
оскільки навчаються пристосовуватися до будь-якої ситуації, використовувати її задля власної вигоди. 
Виключенням в цьому відношенні виявляється лише Шен Де / Шой Да, внаслідок чого саме вона виявляється 
звинуваченою, всі інші – звинувачують. 

Перетворення, яке відбувається з головною героїнею, – данина параболічній умовності п’єси, прийом, який 
створює знаменитий ефект очуження, – блискуча художня знахідка Брехта. Цей щільно вписаний в поетику 
епічного театру прийом вочевидь демонструє сутність спотворюючого впливу суспільства на людину, що 
призводить до розколотості особистості, змушує людину приховувати своє справжнє "я" під маскою, 
відмовлятись від  надії на щастя, пов’язаної з коханням, веде до знищення тендітної жіночості маскулінною 
енергійною жорсткістю. Це перетворення – своєрідна авторська інтерпретаційна модель п’єси, яка проявляє 
сутність метаморфоз, що відбуваються з усіма іншими. За задумом Брехта, поряд з образом Шен Де опиняється 
образ "мертвого льотчика" Ян Суна. Драматург ретельно відстежує етапи його моральної деградації, яка стає 
передумовою соціального успіху: ось Сун збирається покінчити самогубством через те, що більше не може 
літати; ось він вирішує одружитися з Шен Де, покладаючи надії на її гроші, – хабар може допомогти  вижити з 
посади іншого льотчика; ось відмовляється від весілля, оскільки супутні йому обставини виявились 
недостатньо вигідними; ось марно витрачає гроші Шен Де, опиняючись за бортом суспільного життя; ось стає 
робітником, а потім "понукальником" Шой Да, отримуючи можливість не працювати самому  в обмін на 
жорстке ставлення до тих, хто працює.  

Цікаво, що лише на кордоні між життям і смертю, переживаючи відчай, Сун виявляється здатним побачити 
кохання Шен Де, відчути його рятівну  силу.  Як тільки загроза смерті зникає, герой починає думати, як краще 
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використати кохання дівчини, які зиски можна отримати, завдяки владі над її душею. В образі Суна відчутне 
відлуння окремих мотивів книги А. де Сент-Екзюпері "Планета людей", яка вийшла у 1939 році і, можливо, 
була прочитана Брехтом. Так, Сун служив на поштовій авіалінії, здійснював нічні вильоти, Шен Де 
захоплюється думкою, що робота льотчика слугує налагодженню зв’язків між людьми, людському 
спілкуванню. Але льотчик Сун перетворюється на високооплачуваного чиновника фірми, його перестає 
приваблювати романтика польотів, відлякує небезпека нічних рейсів. У книзі Сент-Екзюпері образу льотчика, 
окриленої людини, що віднаходить свободу у служінні своєму покликанню, протиставлений образ старого 
чиновника, життя якого, позбавлене високого сенсу, перетворюється на пустелю. В п’єсі Брехта докладно 
проаналізовано шлях  Суна від льотчика до чиновника, втрату ним високих порухів душі, відмову від 
покликання та кохання заради соціального успіху, головним критерієм якого стають гроші. 

Саме гроші, що виступають головним регулятором людських відносин, спотворюють людей, роблять 
стосунки між ними суто формальними, катастрофічно впливають на людські долі. Точніше, не самі гроші, а 
вибір на користь грошей, який роблять люди в тій або іншій ситуації, відкидаючи будь-які інші варіанти 
розвитку подій. Образ грошей надзвичайно красномовний у творі – це  "срібні долари". Останнє слово викликає 
цілком прогнозовані асоціації. Лише Шен Де виявляється людиною, здатною ігнорувати силу грошей: вона 
відмовляється від зустрічі з клієнтом, щоб дати притулок богам, хоча завтра треба платити за квартиру; купує у 
водоноса Вана воду в той час, як іде дощ; віддає отримані від добрих сусідів гроші льотчику, щоб збулась його 
мрія, тощо. Гроші спотворюють не лише людей, але  й події, що відбуваються, перетворюючи будь-яку 
ситуацію (весілля, суд, дискусію) у ситуацію купівлі-продажу. Таким чином, центральною подією п’єси 
виявляється суд над людиною, що відмовилась продавати себе за гроші (Шен Де), але натомість опинилась 
перед необхідністю купувати інших (Шой Да). Жорсткість та одновимірність відносин у суспільстві, де все 
регламентується грошима, художньо досліджується Брехтом: якщо не експлуатуєш ти – експлуатують тебе, 
якщо не зраджуєш ти (своє краще я, кохання, мрії, добрі почуття до інших людей тощо), зраджують тебе. 
Драматург вибудовує всю сукупність соціальних стосунків, у які вступають люди, що мешкають у бідних 
кварталах Сичуані. При цьому кожен займає своє місце і у соціальній ієрархії (відповідно до кількості наявних 
грошей), і у процесі моральної деградації, що охоплює всіх – від заможних цирульника та домовласниці – до 
бідного водоноса Вана. 

Ван, як і льотчик Сун, поставлений поруч з Шен Де, його реплікою відкривається дія п’єси, його сни – 
розмови з богами – супроводжують в якості коментарів весь хід подій. Сама ідея продавати воду виглядає 
достатньо абсурдною, тим більше, коли для продажу використовується сосуд з подвійним дном. Ван 
соромиться своєї нечесності, він теж робить хибний вибір, коли, доставши поранення руки від цирульника, йде 
не до лікаря, якому треба платити гроші, а до судді,  який може допомогти  стягнути гроші з образника, і 
пропонує при цьому Шен Де дати свідчення про події, свідком яких вона не була. Але все-таки образ Вана 
втілює прагнення звичайної, простої, слабкої людини зберегти віру у добро, у можливість покращення життя – 
не випадково саме Ван більше за інших тривожиться, що Шен Де, з якою були пов’язані його надії, зникла.  

Зазначимо, що образ богів у Брехта підкреслено іронічний: у світі людей їм немає місця – вони подорожні, 
безпритульні, їх вигляд від початку до кінця твору погіршується. Автор вводить вочевидь принижуючі богів  
подробиці, відмічаючи у одній з останніх ремарок: "Ясно видны следы долгих странствий, глубокой усталости 
и многих тяжелых испытаний. У одного сбита с головы шляпа, другой попал ногой в капкан для лисиц, все трое 
босы" [7: 592].   Фінальний відліт богів на рожевій хмарі сприймається як відверта насмішка, особливо на тлі 
ситуації з Шен Де, яка залишилась невирішеною. Водночас зображення богів ретельно продумане Брехтом і 
може бути наповнене серйозним змістом, адже саме в процесі спілкування з богом розкривається справжня 
сутність людини. Так, парадоксальним чином ситуація земного суду над Шой Да, до якої герой спеціально 
готується, підкуповуючи суддю жирним гусаком, обертається божим судом: всі свідки судового процесу 
видаляються, земні судді замінюються богами, Шен Де знімає маску Шой Да, показуючи своє справжнє 
обличчя, розповідаючи про свої дійсні переживання та мотиви своїх вчинків. Ситуація суду виступає 
дзеркальним відображенням метаморфози, що відбувається з Шен Де, відповідно до логіки художньої 
умовності, яку пропонує Брехт: дівчина, отримавши від богів гроші, змушена стати буквально іншою людиною, 
але все стає на свої місця, коли людський суд перетворюється на суд божий. Зазначимо, що в ситуації діалогу з 
богами, сповіді перед ними опиняються лише водонос Ван та Шен Де – люди, у яких є сумління, які болісно 
переживають свою невідповідність одвічним моральним законам. 

Таким чином, подієвість створеної Брехтом умовної реальності підпорядковується завданню художнього 
дослідження сучасної картини світу та відповідної їй концепції людини. Інтерпретація п’єси може відбутися 
лише у тому випадку, коли  виявиться причетною до цієї подієвості, виявивши під маскою зображених 
драматургом псевдо-подій (купівля тютюнової крамниці, весілля, суд, прихід та відліт богів тощо) 
запрограмовану поетикою твору дійсну подію – проявлення смислу того, що відбувається. Специфіка 
подієвості п’єси зумовлює своєрідність художньої омовленості цієї подієвості. Вона скерована на демаскування 
сутності, виявлення правди. В цьому відношенні величезного значення набуває мовна самохарактеристика 
дійових осіб. Передусім, контраст між мовним самовираження Шен Де та Шой Да.  Ось репліка Шен Де з 
діалогу з льотчиком Суном: 
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"Шен Де (горячо): Как бы ни свирепствовала нужда, все же есть на свете отзывчивые люди. Когда я была 
маленькой, я упала однажды с вязанкою хвороста. Какой-то старик поднял меня и даже дал грошик. Я часто 
вспоминала об этом. Те, у кого мало еды, охотно делятся с другими. Вероятно, люди рады показать, на что они 
способны, но разве не лучшее из того, на что они способны, – доброта? Злоба – это просто отсутствие способностей. 
Кто поет песню, или строит машину, или сажает рис, тот доброжелательный. И вы тоже такой" [7: 541]. 

А ось фрагмент репліки Шой Да  з діалогу зі служницею Шин, який відбувається після розмови з Суном: 
"Шой Да (кричит): Лавка пропала! Он не любит! Это крушение. Гибель. … Разве мы легкомысленны? Нет. 

Разве, когда надо, мы не способны на жестокость? Нет. Я готов схватить вас за горло и трясти до тех пор, пока 
вы не выплюнете монету, которую украли у меня. Вы это знаете. Времена ужасны. Этот город – ад, но мы 
карабкаемся вверх по гладкой стене. И вдруг кого-нибудь из нас постигло несчастье – любовь. Этого 
достаточно, все погибло. Малейшая слабость –  человека нет. Как освободиться от всех слабостей, и прежде 
всего от самой смертоносной – любви? Она невыносима для человека! Она слишком дорога! Но скажите, 
можно ли вечно быть начеку? Что это за мир! " [7: 556]. 

Очевидно, що репліки Шен Де та Шой Да виявляють їх належність до різних світів, різних систем відліку. 
Те, що є щастям для дівчини, – загибель для її двійника; те, що має цінність для Шой Да, позбавлене вартості 
для Шен Де і навпаки. Процитована репліка Шой Да практично єдина, де відчутна емоція, всі інші – 
підкреслено раціональні, уявляють собою не міркування, а розрахунки й підрахунки. Так на рівні омовленості 
події демаскування істинних взаємин між людиною та світом проступає конфлікт між двома способами 
існування, один з яких регламентується товаро-грошовими відносинами, а інший – законом любові до іншого. 
Характерно, що перший варіант назви п’єси – "Товар-любов" ("Die Ware Liebe"). За Брехтом, розірваність 
особистості, яка прагне одного, але змушена жити відповідно до іншого, свідчить про докорінне 
неблагополуччя світу, його дисгармонійність. Така ж розірваність спостерігається в репліках інших персонажів, 
які однією мовою говорять з Шен Де й іншою з Шой Да, причому в обох випадках мова виявляється 
лицемірною, не розкриває сутність, а приховує її. На тлі цієї тотальної неправдивості омовлення буття, яка 
характерна для реальності й стає предметом художнього аналізу в п’єсі, особливого значення набувають зонги 
– пісні дійових осіб, у яких здійснюється спроба безпосереднього омовлення правди. 

Так в п’єсі Брехта виникає ще один конфлікт – між дійсністю, в якій  правда перебуває у прихованості, та 
художньо-мистецьким твором, поетика якого підпорядкована розкриттю правди, з’ясуванню її. При цьому 
гармонія, відсутня у соціальному світі, може бути досяжною у художньому творі, цілісність якого має 
відбудувати втрачену цілісність світу та людини [8]. Специфіка епічного театру Брехта в тому, що феномен 
художньої цілісності п’єси, в якій всі елементи форми та змісту перебувають у єдності, так що будь який 
елемент веде до інших, виступає в ролі авторської інтерпретаційної моделі твору, зумовлюючи вектори 
розгортання інтерпретації, постійно ставиться під сумнів драматургом, навмисне розхитується ним. Це 
розхитування виявляється у появі елементів, надмірних щодо художньої цілісності твору, – інтермедій, зонгів, 
акторського звернення до публіки. Крім цього, родова універсальність п’єси Брехта, використання в ній 
художніх можливостей і драми, і епосу, і лірики теж сприймається як фактор надмірності. Автор п’єси неначе 
навмисно відмовляється від підвладної його таланту художньої цілісності, щоб звернути увагу глядача на те, 
що гармонійна цілісність перестала бути атрибутом реального буття, яке все більше набуває ознак катастрофи 
(п’єса "Добра людина з Сичуані" писалася з 1939 по 1941 рік).   

В цьому відношенні важливим є усвідомлення того, що художня творчість, за думкою Брехта, здійснюється 
за законами кохання до людини, але не може дозволити собі не помічати її вад, не розуміти, чим вони 
зумовлені. Брехт, подібно до Шен Де, любить людину, вірить у неї, покладає надії на її прагнення залишатись 
доброю за будь-яких обставин, але водночас, подібно до Шой Да, знає їй ціну. Отже, роздвоєння головної 
героїні виступає в ролі центральної авторської інтерпретаційної моделі  п’єси, яка акумулює весь її надзвичайно 
багатий інтерпретаційний потенціал, що може реалізовуватись водночас у різних смислових площинах – 
соціальній, філософській, психологічній, теологічній, естетичній. Останнє виявляється цікавим і несподіваним 
– п’єса містить брехтівську рефлексію і з приводу принципів власної творчості, такого характерного для неї 
коливання між поетикою арістотелівського та неарістотелівського театру. 

Так, повною мірою розкривається значущість твору Брехта, втілена автором у його назві: справжня сутність 
людини перевіряється всією сукупністю її соціальних взаємозв’язків, Сичуань не лише руйнує добру людину, 
примушуючи її відмовитись від кращого в собі, але й створює її на інших засадах, подібно до того, як болісне 
переживання митцем дисгармонійності світу, якому він належить, веде до народження нової поетики. 
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Астрахан Н. И. "Добрый человек из Сычуани" Б. Брехта: опыт интерпретации. 

В статье осуществляется интерпретация пьесы Б. Брехта "Добрый человек из Сычуани". В процессе 
интерпретации  драматического произведения такие характеристики художественной реальности, как 

картина мира и концепция человека, событийность, ословленность, целостность и значимость, 
рассматриваются в плане их соответствия отдельным уровням текстуальной реализации художественного 

целого. Новаторский характер поэтики эпического театра Б. Брехта толкуется как обусловленный 
необходимостью уточнения представления о человеке и мире, его окружающем, художественного исследования 
особенностей влияния на человека социальной организации его бытия, построения нового понимания сущности 

искусства и его задач в действительности, которая изменяется, теряя признаки гармоничности.    

Astrakhan N. I.  "Kind Man from Sychuan" by B. Brecht: Experience of Interpretation. 

The article carries out the play interpretation "Kind man from Sychuan" by B. Brecht.  In the process of interpretation 
of dramatics such descriptions of artistic reality, as the world picture and conception of a man, eventfulness, speaking, 
integrity and meaningfulness are examined in the plan of their accordance to the separate levels of textual realization 

of artistic unit. The innovative character of poetics of epic theatre by  B. Brecht is interpreted as such, that is predefined 
by the necessity of clarification of idea about a man and the world, that surrounds him, artistic research of existence 

social organization influence upon a man, construction of the new understanding of essence of art and its tasks in 
reality that changes, losing the signs of harmoniousness. 
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СПОЛУЧУВАНІСТЬ АНГЛІЙСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ "ОСОБЛИВИЙ"  
З КЛАСАМИ ІМЕННИКІВ 

Розглянуто синтагматичні властивості англійських багатозначних прикметників узагальненої оцінки зі 
значенням "особливий". З метою отримання більшої об’єктивності результатів було використано кількісні 
методики з подальшим аналізом словосполучень вибірки на основі творів сучасної художньої літератури різних 
жанрів. Зокрема, встановлено найвищі показники частотності, широти, інтенсивності та селективності 
вживання прикметників з класами іменників і наведено приклади. Згідно з отриманими даними, найбільш 

уживані слова цієї категорії – particular, special, peculiar, unique, especial, unusual, specific. 

Той факт, що лексичні одиниці (ЛО), внаслідок взаємного зчеплення, вступають одне з одним у семантичні 
відношення, зумовлені лінійним характером мови, підкреслювали вчені ще на початку зародження лінгвістики. 
Це, зокрема, засвідчують теоретичні положення відомих науковців (Дж. Моріса, Л. В. Щерби, Ю. Д. Апресяна, 
Д. М. Шмельова, С. Д. Кацнельсона, Л. Теньєра, В. Г. Вілюмана, В. Г. Гака, Г. В. Колшанського, 
Д. Н. Шмельова, Е. М. Медникова та багатьох інших). Особливого значення набуває сьогодні детальніше 
вивчення складного механізму комбінування слів полісемічної природи з іншими  словами в певному мовному оточенні. 
У цьому зв’язку актуальне звернення до сполучувальних властивостей окремо взятої лексико-семантичної групи (ЛСГ), 
наприклад, англійських прикметників узагальненої оцінки зі значенням "особливий". Семантично прості та однорідні, 
якими вони видаються на перший погляд, ці прикметники, ще недостатньо описані в аспекті їхньої лексико-
семантичної взаємодії в загальній системі мови. Враховуючи лінгвоспецифіку досліджуваної нами ЛСГ 
прикметників, а саме широкозначність на основі значної узагальненості оцінної семантики "особливого", 
метою нашої розвідки буде встановлення закономірностей, за якими назви предметів чи явищ дійсності 
можуть семантично узгоджуватися із цим значенням у тексті. Для більшої об’єктивності результату, 
вважаємо за доцільне використати до аналізу синтагматичних характеристик апроксимативні та статистичні 
методики, які давно вже успішно застосовуються в лінгвістиці, і знайти конкретні кількісні показники 
функціонування слова в тексті. Матеріалом нашого дослідження послужила вибірка із творів сучасних 
англійських та американських авторів різних художніх жанрів (пригодницька література, фантастика, детектив, 
любовний роман, політична та історична повісті), написаних між 1970-2001 рр., загальним обсягом 13 млн. 74 
тис. 942 слововживань (СВ). Під час роботи із суцільною вибіркою виокремлено мікротексти чи значущі 
елементи речень, які містять прикметники ЛСГ зі значенням "особливий" у сполученні з іменниками. За 
результатами вибірки нами складено облікову картотеку обсягом 3368 синтагм для 11-ти прикметників (ядра, 
основного складу групи і 3-х прикметників периферії, визначених за попередньо проведеною інвентаризацією).  

Отримана класифікація іменників, з якими сполучаються описувані прикметники виявилася досить значною, 
вона містить 7 узагальнюючих іменникових розділів-класів, які діляться на 27 згрупованих семантичних 
підкласів (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Кількісні параметри вживання прикметників зі значенням  "особливий" з іменниками 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Зовнішність, 
структура тіла. 

19 13 4 25 1 10   6 12 6 96 9 10,6 

2. Люди за віком, 
статтю, родинною 
ознакою. 

35 27 4 11 3 3 3   6 6 98 9 10,8 

3. Професія, титул, 
заняття, за місцем 
проживання 

32 64 13 7 12 5 1 1 8 11 14 168 11 15,3 

4. Власні назви, 
імена, займенники. 

3 18 10 5  3    12  51 6 8,5 

І.
 Л
ю
ди

 

Всього 89 122 31 48 16 21 4 1 14 41 26 413   
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5. Звички, риси, 
поведінка людей, 
взаємовідносини. 

28 109 20 35 9 11 1  5 91 31 340 10 34,0 

6. Почуття, емоції, 
психічний стан. 

56 59 11 28 8 21 5 7 10 25 10 240 11 21,8 

7. Розум, розумова 
діяльність,  твори, 
здібності,продукт 
мислення. 

42 81 41 14 4 7 2 1 3 18 31 244 11 22,2 

8. Мова, терміни, 
знаки, символи 
інформації. 

19 21 9 14  3 1 2 4 15 4 92 10 9,2 

9. Різнотипні 
абстракції (значення, 
мета, явища). 

89 101 31 10 4 8 6 9 28 12 4 302 11 27,5 

ІІ
 М

и
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я
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л
ю
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Всього 234 371 112 101 25 50 15 19 50 161 80 1218   
10. Схеми, плани, 
інструкції, завдання. 

14 21 22 2 16 1  2 2 6 4 90 10 9,0 

11. Дії, рух, 
процеси, вчинки. 

61 53 24 25 12 4 2 2 13 43 11 257 11 23,4 

12. Робота, праця, 
продукт праці. 

27 31 8 5 9 1 3 4 2 12 21 123 11 11,2 

ІІ
І.

 Р
ух

, р
об
от
а 

Всього 109 105 54 32 37 6 5 8 17 61 36 470   
13. Їжа, продукти. 2 12 1 1 3  1 3   1 24 8 3,0 

14. Одяг  та взуття. 3 7 1  2 4  2 1 8 1 29 9 3,2 
15. Багатство, 
цінності, гроші. 

5 3 3  2  2 3 1 7 1 27 9 3,0 

16. Речовини, 
метали, камені, 
матеріали. 

10 5 2 1 3 3  5 1 5 4 39 10 3,9 

17. Неживі речі, 
механізми 

35 74 4 5 17 1  2 10 12 13 173 10 17,3 

18. Споруди, їх 
елементи. 

17 20 1 2 8 1  9 3 4 7 72 10 7,2 V
I. 

 О
то
ч
ен
н
я
 л
ю
ди

н
и

 

Всього 72 121 12 9 35 9 3 24 16 36 27 364   
19. Вага, об’єм, 
масштаб, довжина. 

6 17 8 5 7 4 3  5 12 5 72 10 7,2 

20. Звуки, голос, 
смак, денотати 
відчуття. 

24 15 5 32 5 4 1  3 18 6 113 10 11,3 

21. Відстань, 
територія, місце. 

43 30 22 3   2 3 2 4 9 118 9 13,1 

22. Час, пори року, 
періоди життя. 

40 15 17 4 12 1 1  6 7 6 109 10 10,9 

V
.  
Р
оз
м
р
и

 о
б’
єк
ті
в
 

Всього 113 77 52 44 24 9 7 3 16 41 26 412   
23. Природа, 
геооб'єкти. 

33 2 5 7 11 3  2 4 16 18 101 10 10,1 

24. Фауна, міфічні 
персонажі. 

26 2 8 6 12 3   4 12 9 82 9 9,1 

25. Флора  6 4 1 1  1   2  8 23 7 3,3 

V
I. 

 П
р
и
р
од
а 

Всього 65 8 14 14 23 7  2 10 28 35 206   
26. Випадок, 
обставина. 

22 43 2 12 3 1 5 7 2 37 19 153 11 13,9 

27. Денотати 
невизначеного. 

17 51 5 6 12 1 3  1 32 4 132 10 13,2 

V
II.

 І
н
ш
е 

Всього 39 94 7 18 15 2 8 7 3 69 23 285   

 Всього 721 898 282 266 175 104 42 64 126 437 253 3368   

Дані, отримані на матеріалі текстів, були опрацьовані за статистичними методиками. Для цього здійснено 
підрахунки з використанням критерію χ2 ("хі-квадрату") та коефіцієнта спряженості О. О. Чупрова К 
(детальніше про це [1: 58-89]). Визначення цих кількісних параметрів дало можливість знайти й 
охарактеризувати взаємозв’язок між складниками ЛСГ і підкласами іменників.  

Проаналізуємо отримані результати. Як виявилося, прикметник particular характеризується досить тісним 
зв’язком з іменниками на позначення відстані, території, місця (χ2 = 18,08, К = 0,07) та часу, пори, періоду 
життя (χ2 = 16,17, К = 0,07), а також з іменниками підкласу "різнотипні абстракції і т. п." (χ2 = 13,55, К = 0,06). 
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"And while G does not have a favourite, B occupies a very particular place in his heart"  [2 : 340]. 
Для прикметника special характерні найбільш значущі статистичні зв’язки з підкласом "неживі предмети, 

речі" (special dish) (χ2 = 23,90, K = 0,08), а також і з денотатом невизначеності (something special) – χ2 = 9,91, K = 
0,05. З досить високим показником (χ2 = 11,62, К = 0,06) виявився він і в сполученні з підкласом "професія, 
титул, звання, людина за місцем проживання і т. п. ":  

"They are creating an illuminated list of honour called The Special Friends of Stanford. The entrance fee is rather 
high…" [2: 23]. 

Peculiar – прикметник найінтенсивнішого зв’язку з іменниками підкласу "зовнішність людини" (χ2 = 44,46, К 
= 0,12) і "звуки, голос" (χ2 = 66,67,  К = 0,14):  

"She was just getting out of bed when she heard a peculiar, lowing sound in the garden, echoing with the dewy ring 
of early morning" [3: 170]. 

Unusual властиві надзвичайно сильні зв’язки серед усіх компонентів ЛСГ саме в сполученні з іменниками 
підкласу "звички, взаємовідносини людей" (χ2 = 63,14, К = 0,14). Зауважимо, що цей прикметник, за 
отриманими даними, займає одну з найактивніших позицій сполучуваності з різними підкласами іменників:  

"An unusual characteristic in a man who, for decades, had been widely considered to be the CIA’s leading 
disinformation officer" [2: 55].  

Specific виявляє тісний зв’язок у сполученні з іменниками, які є денотатами схем, плану, завдання, 
інструкції. Цей прикметник та слово super – єдині, що взагалі мають суттєве відношення до названої 
категорії слів (χ2  = 30,94, К = 0,10). Specific також активно вживається для опису іменників, що позначають 
розумову діяльність людини, знання і т.п.: 

"Let me be sure I have it straight: Candy has a great deal of specific knowledge about the Imago, but no real 
initiative; she acts on the directives of the Imago..." [5 а): 106].  

Прикметник unique характеризується досить широким колом сполучуваності. Найтиповіші зв’язки цього слова 
трапляються при оцінці розумової діяльності і продуктів праці (χ2 = 10,09, К = 0,05), а також особливостей природи, 
певних об’єктів, включаючи астрономічні, міфічні тощо (χ2 = 16,59, К = 0,07):  

"But not all the invaders were vicious or uncaring. Some few appreciated the nature of Phaze and sought to 
preserve its unique environment" [5 б): 258]. 

Прикметник single, як з’ясувалося, рідше актуалізує значення "особливий" у текстовому оточенні, ніж 
значення "окремий, одиничний, єдиний" та ін. (наприклад, single word):  

"I fight this industry wherever I find it. It is right that the people of the United States should know about the single 
greatest reason for the drugs problem they face" [2: 382].  

Дуже часто таке значення спостерігається в комплексі його сем (узагальнено), адже single в англійській мові – це 
кожен, певний, єдиний, окремий, спільний, унікальний, відмінний від інших тощо. Пріоритетне значення читач обирає 
для себе сам. Подальше застосування різних апроксимативних методик для аналізу смислової структури слова 
сприятиме істотному зменшенню суб’єктивності інтерпретації. Найсильніші ж зв’язки прикметник single має у 
значенні "особливий" із підкласом "різнотипні абстракції, значення, мета" і т. п. – (χ2 = 27,97, К = 0,09). 

Прикметник distinct виявляє не лише високу частотність уживання в текстах, а й за істотними величинами 
(χ2 = 27,51, К = 0,09) засвідчує найсильніший зв’язок з поняттям "почуття", порівняно з усіма іншими 
складниками групи. Загалом, цей прикметник поширений у семантичній комбінаториці з різними підкласами 
іменників − як на позначення предметів, зовнішності, так і абстрактних понять: 

"But I might have distinct advantages in my specialism …" [4: 80]. 
Super (поряд з exceptional та exclusive) вирізняється меншою, проте досить істотною кількістю вживання. 

Статистичний аналіз функціонування цього слова в текстовому оточенні показав, що воно реалізує свій 
семантичний потенціал як оцінка різнотипних предметів, механізмів, а також планів та схем (χ2 = 29,55, К = 0,09). 
А щодо природних явищ, міфічних персонажів, то очевидний факт, що прикметник super − найбільш 
поширений оцінний атрибут у складних словах типу super-player, super-dancer  і т. п. 

"Torment cried "The Midgard Serpent comes!" She was right; the super-monster was chewing its way through the 
rock, breaking open a new passage–straight for Arlo's cubby" [5 в): 100].  

Найчіткіші частотні характеристики прикметника exclusive виявлені із трьома підкласами іменників: "споруди та 
їхні елементи" (χ2 = 44,15, К = 0,11), "речовини, матеріали" (χ2 = 25,13, К = 0,09), "особливі випадки та обставини" (χ2 = 
6,10, К = 0,04). Подекуди зафіксовано також сполучення його з іменниками на позначення мови, роботи, 
місця та ін. (χ2 = 5,87, К = 0,04):  

"Lady Ardilaun brought her niece to you and said she wanted to send the girl to some exclusive clinic in 
Switzerland" [4: 81]. 

Аналіз прикметника еxceptional у текстовому оточенні показав, що він виявляє себе особливо інтенсивно 
поряд з іменниками зі значенням "випадок, обставина" (χ2 = 5,87, К = 0,04):  

"It was a little risky, of course, asking it the same question twice, but I thought the exceptional circumstances 
demanded it, and it was my Factory, after all"  [5 г): 40]. 

Для отримання більш повної картини функціонування досліджуваних прикметників у тексті під час 
вивчення їхніх синтагматичних властивостей ми використали також інші кількісні показники. Це, зокрема, 
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частота вживання, тобто фактична кількість прикметників досліджуваної ЛСГ, зафіксована в ході 
проведення вибірки з текстів. Найбільша величина вживання – у двох підкласах класу ІІ. Мислення, емоції, 
поведінка людей: "звички, риси, манери, поведінка людей, взаємовідносини" та "різнотипні абстракції 
(значення, мета, явища)" при вживанні прикметника special (відповідно 109 та 101 випадків СВ, див. табл. 1). 
Зауважимо, що кількісний склад вищезазначеного класу виявив найвищий показник вжитку серед усіх 
виокремлених нами підкласів і склав 1218 одиниць. Вивчення частоти вживаності засвідчило переважаючі 
індекси у прикметниках special і particular практично в усіх підкласах, окрім підкласів груп ІІІ. Рух, робота, 
V. Розміри, характеристики явищ, об’єктів і VI. Природа.  

Наступним параметром дослідження обрано обсяг підкласу, представлений кількістю прикметників, які 
його складають. Даний показник перебуває в межах 9 – 11 із можливих 11, тобто досліджувані прикметники, 
зафіксовані в сполученні з іменниками виокремлених нами семантичних груп, демонструють доволі значний 
(близько 82 %) потенціал сполучуваності. Показники обсягів 6, 7 та 8, виявлені в трьох підкласах, а саме 
"власні назви, імена, займенники", "флора" та "їжа, продукти" відповідно, свідчать про вирішальний вплив на 
такі словосполучення семантики іменника, оскільки й справді майже не зустрічаються синтагми у складі 
прикметників super, exceptional, exclusive, single та unique та іменників на позначення власних назв, імен чи 
особових займенників (exceptional Victor тощо). Аналогічно, виявилося, що в проаналізованому текстовому 
матеріалі прикметники distinct, single та unusual мало використовуються як означення до продуктів харчування, 
а super, exceptional, exclusive та unusual – до рослинності. 

Широта сполучуваності – ще один суттєвий критерій, виражений певною відносною величиною, яка, 
коливаючись від 0 до 1, свідчить про кількість одиниць, з якими сполучується той чи інший підклас. Отримані 
за прийнятим у квантитативній лінгвістиці алгоритмом обчислення [1: 64] дані вказують на найбільшу широту 
сполучуваності (індекс 1) з іменниками таких прикметників, як particular, special та specific, а також найнижчий 
показник сполучуваності 0,63 і 0,62 для exceptional та exclusive відповідно. Отримані дані також засвідчують, що 
саме ті прикметники, які загалом мали найвищі показники частоти вживання в текстах, характеризуються і 
найвищою широтою сполучуваності, тобто є найуживанішими та найпоширенішими. До переліку таких слів, 
згідно з нашими розрахунками, окрім вищезазначених particular, special та specific, включаємо також і peculiar, 
unusual та unique, показник широти сполучуваності яких склав 0.92 – 0.96; решта досліджуваних ЛО 
продемонстрували дещо нижчі величини. Однак, загалом усі показники досить високі. 

Критерій частоти вживаності підкласу визначає сукупність зафіксованих у досліджуваному тексті слів 
групи, що складають даний підклас. Показник вживаності, виражений відносною величиною U (частка від 
ділення частоти вживання підкласу на обсяг), певним чином залежить від частоти вживання підкласу [1: 64]. 
Порівняймо дані, наведені у 14-й та 16-й колонках таблиці 1. Як бачимо, найбільші величини частоти 
сполучуваності підкласу в нашому дослідженні відповідають найвищим показникам уживаності: підкласи 
"звички, риси, манери, поведінка людей, взаємовідносини" – 340 / 34,0; "почуття, емоції, психічний стан" – 
240 / 21,8; "розум, розумова діяльність, здібності, твори, продукти мислення" – 244 / 22,2; "різнотипні 
абстракції (значення, мета, явища)" – 302 / 27,5; "дії, рух, процеси, вчинки" – 257 / 23,4. Загалом, результати 
кількісного аналізу цього параметра засвідчили залежність такого показника радше від частоти, ніж від обсягу 
підкласу, оскільки величини обсягу для переважної більшості підкласів майже однакові й коливаються в межах 
10 – 11, а отже не є визначальними при обчисленні показників уживаності. 

Варто врахувати й такі кількісні параметри, як ступінь селективності, тобто властивість досліджуваних 
прикметників вживатися з обмеженим колом інших слів, та інтенсивність сполучуваності.  

Загалом очевидно, що, відповідно до значення, кожна окрема ЛО сполучується з певною кількістю 
контекстуальних партнерів, тоді як її вживання з іншими ЛО неможливе. Наприклад, якщо прикметник hot 
може описувати іменник tea, то його використання несумісне у сполученні з іменником ice тощо. Якщо такі 
вживання подекуди й трапляються в тексті художнього твору, то ці випадки зазвичай одиничні й пояснюються 
виключно особливостями авторського стилю, тобто передають радше стилістичну, асоціативну інформацію. 
Щодо прикметників описуваної нами групи, то виявилося, що через високий ступінь узагальненості значення 
вони можуть сполучатися з досить великою (можливо, навіть з необмеженою) кількістю іменників. Параметр 
ступеня селективності перебуває в прямій залежності від величин критерію χ2 (хі-квадрат) та коефіцієнта К [1: 
66]. Ті підкласи іменників, у яких величини суми χ2 та К виявляться найбільшими, демонструватимуть активну 
сполучуваність з ними тих чи інших прикметників зі значенням особливий. У нашому дослідженні такими 
класами є "звуки, голос, денотати відчуття" з прикметником peculiar (χ2 = 66,67, К = 0,14); "звички, риси, 
манери, поведінка людей, взаємовідносини" зі словом unusual (χ2 = 63,14, К = 0,14), "зовнішність, структура та 
частини тіла" з прикметником peculiar (χ2 = 44,46, К = 0,12) та "споруди, їхні елементи" з прикметником 
exclusive (χ2 = 44,15, К = 0,11). Відповідно, найнижчий ступінь селективності визначаємо в підкласів "багатство, 
цінності, гроші" з unusual (χ2 = 4,01, К = 0,03), "денотати невизначеного" з прикметником super (χ2 = 4,18, К = 
0,04) та "почуття, емоції, психічний стан" із прикметником peculiar (χ2 = 4,96, К = 0,04). Як бачимо, в обох 
категоріях фігурують практично одні й ті самі прикметники, а саме peculiar та unusual, які відзначені як з 
найвищими, так і з найнижчими показниками ступеня селективності. Це свідчить, знову ж таки, про вирішальну 
роль семантики іменника, з яким сполучається прикметник у тексті. 
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Інтенсивність сполучуваності репрезентує ступінь синтагматичного зв’язку між одиницями, що 
сполучуються, який, зазвичай, встановлюється через так званий коефіцієнт взаємної спряженості К [1: 65]. 
Найбільші показники інтенсивності вживання зафіксовано у прикметників peculiar і unusual (К = 0,14) з 
підкласами "звички, риси, манери, поведінка людей, взаємовідносини" та "звуки, голос, смак, денотати 
відчуття", а також у того ж таки peculiar з підкласом "зовнішність, структура та частини тіла" у прикметника 
exclusive з підкласом "споруди, їхні елементи" (К = 0,11). Найнижчий показник відзначаємо у прикметника 
unusual з підкласом "багатство, цінності, гроші" й у деяких підкласах, де К = 0,04.  

Отже, за допомогою  статистичних методик (кількісних підрахунків, визначення величини χ2 та критерію 
спряженості К) встановлено, що: найбільші величини частоти сполучуваності компонентів ЛСГ зі значенням 
"особливий" відповідають найвищим показникам уживаності: це підкласи "звички, риси, манери, поведінка людей, 
взаємовідносини"; "почуття, емоції, психічний стан"; "розум, розумова діяльність, здібності, твори, продукти мислення"; 
"різнотипні абстракції (значення, мета, явища)" та "дії, рух, процеси, вчинки". Найбільшою широтою сполучуваності 
характеризуються ті прикметники, які зафіксували найвищі показники частоти вживання в текстах і тому є 
найуживанішими й  найпоширенішими: particular, special, specific, peculiar, unusual та unique. Загалом, завдяки 
унікальним семантичним властивостям сумісності англійських прикметників узагальненого значення "особливий" 
з іменниками різноманітних класів перед цими багатозначними словами відкриваються практично безмежні 
можливості функціонування в мовленні. У перспективі вбачається необхідність аналізу комунікативно-прагматичних 
характеристик цих полісемічних оцінних слів англійської мови.  
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Баланюк С. С.  Сочетание английских прилагательных значения "особенный" с классами существительных. 

Автор обращается к изучению синтагматических свойств английских многозначных прилагательных значения 
"особенный" на основе текстов художественной литературы. В статье представляются результаты 
применения квантитативных методик в лингвистике для выявления параметров частоты, объема, 

интенсивности и селективности сочетаемости. С их помощью проанализированы и выявлены такие наиболее 
широко употребляемые прилагательные исследуемой категории слов, как particular, special, peculiar, unique, 

especial, unusual, specific. 

Balanyuk S. S. Word-Combination Characteristics of English Adjectives Denoting "Particular" with Nouns. 

The author considers syntagmatic peculiarities of English adjectives denoting "particular". The research has been  conducted 
on the basis of the modern English fiction using some techniques of the quantitative linguistics. The obtained results of 

frequency, intensiveness and some other parameters of the meaning have led to the opportunity to single out the most widely 
used adjectives of the group: particular, special, peculiar, unique, especial, unusual, and specific. Their generalizing meaning 
appeared to be highly dependent on the meaning of the noun they conjugate with in the text. Samples of sentences are given 
for the most typical word combinations. They have been analyzed according to the data systemized and offered in the table. 
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АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КЛЮЧОВОЮ ЛЕКСЕМОЮ АНГЛ. FIRE  

У статті проаналізовано особливості внутрішньої форми фразеологізмів, що включають полісемантичну 
лексему англ. fire, а також розглянуто такі аспекти внутрішньої форми, як прозорість, образність, 
метафоричний та метонімічний характер. З’ясоввано як внутрішня форма таких фразеологізмів 

співвідноситься з тими чи іншими фразеологічно пов’язаними вторинними значеннями згаданої ключової лексеми. 

Вогонь й інші термічні явища відіграють істотну роль у житті людини, її природному та суспільно-
культурному довкіллі. Лексеми, що належать до "термічної" сфери, здатні передавати, зокрема у вторинному 
використанні, дуже широкий спектр значень, які належать не лише до цієї, а й до інших семантичних сфер і 
вираження яких прямо чи опосередковано мотивується термічною семантикою. Дослідженням смислового 
розвитку "термічних" слів у царині лексичної семантики і словотвору займаються Т. О. Черниш, Л. В. Педченко, 
К. С. Верхотурова [1–3], натомість фразеологічних студій тут бракує. У нашій статті ми ставимо за мету з’ясувати 
особливості внутрішньої форми фразеологізмів, що включають полісемантичну лексему англ. fire. Нас ця тема 
цікавить у зв’язку з вивченням проблеми семантичного і фразеотвірного потенціалу термічної лексики, що є 
актуальною у теоретичній фразеології. За об’єкт нашого дослідження ми обрали англійські ідіоматичні фраземи 
номінативного та предикативного характеру, порівняльні звороти, прислів’я та приказки, усталені мовленнєві 
формули, в яких ключовим компонентом виступає іменник англ. fire.  

Структурно-семантичний аналіз предикативних фразем із ключовою лексемою англ. fire показав, а) що їхня 
внутрішня форма виявляє певні спільні риси, і б) що ці риси знаходяться у співвідношенні з тими чи іншими 
фразеологічно пов’язаними вторинними значеннями згаданої ключової лексеми. Фразеологічно пов’язаним, чи 
фразеопохідним, ми називаємо те значення, яке слово отримує, виступаючи у контексті фраземи, і яке є, отже, 
складником цілісного значення цієї фраземи. Одним із типових фразеопохідних значень слів-найменувань 
вогню є "джерело інтенсивного деструктивного, головно негативного (й не завжди фізичного) впливу". Іншим, 
також типовим, хоча й менш розповсюдженим, є фразеологічно пов’язане значення "цілеспрямована ефективна 
(і здебільшого позитивно оцінювана) конструктивна діяльність". Спільним для цих фразеопохідних значень є 
семантична риса "інтенсивна результативна дія". У переважній більшості випадків ці значення мотивуються 
фразеотвірною семантемою "вогонь, полум’я", яка для найменувань вогню є вихідною, первинною. Крім того, 
подібні фразеопохідні значення можуть походити і від вторинної для назв вогню семантеми "стрільба, ведення 
вогню". 

Отож для фразеологічних утворень, у складі яких назви вогню виражають ці два типи значення, загалом, є 
характерною образна внутрішня форма, котра є позначенням певної більш-менш реальної ситуації, такої, 
приміром, як посилення процесу горіння внаслідок додавання до вогню легкозаймистих речовин, необачне 
поводження з вогнем і ті наслідки, які воно може мати для людини тощо: англ. put (add, heap) the fat (fuel) to the 
fire "підливати масла у вогонь" [4: 264] ("погіршити суперечку чи сварку"); play with fire "по-дурному 
ризикувати" [5: 114] (досл. "гратися з вогнем"). А у випадку англ. not (ever) / never set the Thames (the world) on 
fire, навпаки, ідеться про нездатність певної особи до таких вчинків, реалізація яких є явно неможливою, такою, 
що виходить за рамки очікуваного. Далі, однак, усі ці ситуації витлумачуються в узагальненому сенсі як 
метафора (метафоричний знак) інших подібних за своїм суттєвим характером ситуацій. Наприклад, у фраземі 
англ. there is no smoke without fire ситуація, що описується на дослівному рівні, водночас отримує узагальнене 
витлумачення: "не існує явища без його причини", яке, у свою чергу, може "прикладатись" до інших 
конкретних ситуацій, пор. дефініції англійської колокації, що порівнюють зв’язок між димом і вогнем із 
відношенням між поголосом та його можливими реальними підставами ("у чуток завжди є певні підстави" [6: 
321]; "якщо про когось говорять щось погане, то це, можливо, частково відповідає дійсності" [7: 1562]). Отже, 
таке витлумачення внутрішньої форми фраземи можна оцінити як узагальнюючу метафору, або ж як 
узагальнення із образним підґрунтям, що ілюструє або генералізоване значення, або увиразнює абстрактну 
логічну структуру певної подібної конкретної ситуації.  

Аналогічним чином узагальнюючу метафору, що втілює сучасну мовно-культурну модель, можна вбачати й 
у випадку фразем типу англ. be / come under fire "a) зазнати суворої критики за зроблене вами (уживання, 
властиве медійним повідомленням); б) потрапити під вогонь (обстріл)" [7: 597] (спеціальне військове 
словникове значення "стріляння" метафорично мотивує цілісну фразеологічну семантику, образно 
ототожнюючи зосередження вогню з особливою критичною увагою чи пильністю), miss fire "не досягнути мети, 
не дати бажаного необхідного ефекту" [4: 279] і т. д., а також і в тих сполуках, де семантема "вогонь" отримує 
значення інтенсивного й продуктивного процесу, а внутрішня форма описує виробничі ситуації, такі, як 
підтримання чи розкладання вогню, його використання для готування їжі чи розігрівання прасок тощо.  
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Але в деяких аналізованих фраземах, у їхньому первісному фразеологічному значенні можна зустріти й вияв 
метонімічної мотивації: мова йде про ті сполуки, внутрішня форма яких відтворює певні історичні реалії, 
називаючи їхні деталі, пор. англ. fire and sword "спалення й убивство (під час війни) " [6: 321] (досл. "вогонь і 
меч (вогнем і мечем)"), відносно якої існує кілька версій виникнення. Одна з них пов’язує її внутрішню форму 
зі стародавнім способом лікування (вирізання ран і припалювання їх вогнем, або розжареним металевим 
інструментом), натомість значення "знищувати супротивника мечем і пожежами" з’являється у римських 
поетів. Представлення певної ситуації за її складниками (із подальшим метафоричним узагальненням дещо 
відмінним) можна вбачати й у сполуці англ. go through fire (and water) "1. пройти через суворі випробовування; 
2. іти у воду і вогонь за когось (for); пройти вогонь і воду, здолати перешкоди" [8: 432]. 

Метонімічною є внутрішня форма позначення пекла в англ. fire and brimstone "пекло, пекельні муки" [4: 277] 
(досл. "вогонь і сірка") і the fires of hell "геєнна вогненна" [4: 278] (досл. "вогні пекла") – асоціація пекла з 
вогнем та сіркою є загальновідомою, пор. у Євангелії від св. ап. Марка (9, 43): And if thy hand offend thee, cut it 
off: it is better for thee to enter into life maimed, than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be 
quenched; пор. також Апокаліпсис (21, 8): But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and 
whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and 
brimstone which is the second death. 

Таким чином, у деяких із фразем цієї групи знаходять відображення релігійні та міфологічні уявлення і, 
відповідно, мовні моделі, представлені у прецедентних текстах, що стали джерелом їх запозичення шляхом 
фразеологічного калькування; пор. також: a brand from (out of) the fire "людина, чудом врятована від небезпеки, 
загибелі" [4:105] (досл. "головешка з вогню") (у разі, якщо тут мається на увазі пекельний вогонь); breathe fire 
"говорити й поводити себе дуже сердито" [4: 278] (досл. "дихати вогнем"); sacred fire "священий вогонь, 
божественний вогонь" (" іскра божа", тобто творчий дар, натхнення, талант) [4: 652]; Promethean fire "незгасне 
стремління до високих цілей і ідеалів" [4: 279] (досл. "Прометеїв вогонь"). До групи фразеологічних запозичень 
(чи мовно-культурних паралелей, чи ізоглос) можна віднести і фразеологізм англ. St. Anthony’s fire "бешиха" [9: 
116] (досл. "вогонь сятого Антонія"). Як уже згадувалось, вираз походить від повальної смертоносної рожі XI 
ст., що її зцілювали мощі св. Антонія. Незрозумілою для носіїв сучасної мови є і внутрішня форма 
фразеологізму англ. Hermes’ (St. Elmo’s) fire "вогні святого Ельма (тобто явище статичного розряду 
атмосферного струму)" та його відповідників. Св. Ельм (відомий також як Еразм Формійський), покровитель 
моряків, був єпископом у Сирії. За легендою, його катували дуже жорстоким способом, садовлячи на розпечене 
до червоного кольору залізне крісло. Можливо, саме тому неаполітанські моряки, а згодом і фізики почали 
називати електричні розряди, що з’являються на щоглах кораблів, "вогнями святого Ельма", особливо під 
кінець грози: через це такі вогні вважались щасливим знаком, свідчачи, що святий молиться за моряків. 

Вираз англ. heap coals of fire on smb’s head "засоромити когось, відплативши добром за зло, обеззброїти когось 
великодушністю" [4: 157] (досл. "насипати палаюче вугілля на чиюсь голову") походить із Біблії, але його 
внутрішня форма, дослівно відтворюючи відповідний гебраїзм, за своїм буквальним змістом не пов’язана з власне 
релігійною тематикою. Варто додати, що ця внутрішня форма легше "прочитується", якщо зіставити її з тими 
ідіоматичними сполуками, де семантика вогню й узагалі термічного впливу мотивує фразеологічно пов’язані 
значення, які виражають негативні душевні й тілесні відчуття, а також і фізіономічні ознаки їхнього прояву. 

Знову повертаючись до нашої тези про наявність зв’язку між модельним характером внутрішньої форми і 
фразеологічно похідним значенням, зауважимо, що істотно іншим, ніж у попередніх прикладах, є образний зміст 
внутрішньої форми фразем, котрі за допомогою твірної "вогневої" семантики виражають 1) інтенсифікуючий 
вплив на людину, її дії та психіку, а також 2) певні соматичні й психологічні стани людини й властивості її 
характеру (такі, як гарячка чи збудженість; запальність, гарячковість, темпераментність). Щоправда, у першій 
групі теж можна знайти випадки, коли механізм внутрішньої форми спирається на образне витлумачення реальної 
життєвої ситуації (такою є, приміром, пожежа як причина поспіху, пор. англ. where is the fire "Що ви так 
поспішаєте?" [4: 279] (дослівно "Де горить?"), чи вогонь як складник технологічних процесів. Однак більшість 
фразем тут має внутрішню форму, котра образно представляє ситуацію інтенсифікуючого впливу у нереальний 
спосіб, пор. англ. on the fire "в роботі, в процесі становлення" [4: 279] (дослівно "у вогні"), build (light) a fire under 
smb "примусити кого-небудь діяти" [4: 277] (дослівно "розпалити вогонь під кимсь"). 

Що ж до фразем, де фразеотвірне значення вогню служить для позначення "гарячих" рис темпераменту 
людини й аналогічних психічних та тілесних станів, то тут їх образне представлення видається міфо-поетичним 
і в цьому сенсі умовним: причиною цих властивостей чи станів зображується вогонь, що локалізується в 
людині, яка, отже, горить, спалахує, уподібнюється вогняній кулі тощо, пор. англ. a fire in the blood 
"пристрасть" [4: 278] (дослівно "вогонь в крові"), full of bush fire "дуже енергійний, життєрадісний, відважний, 
мужній" [4: 278] (дослівно "сповнений вогню як при пожежі у африканських чи австралійських чагарниках)"), a 
ball of fire "хтось сповнений енергії та ентузіазму" [4: 62] (дослівно "куля вогню"), catch (take) fire "загорітися 
(любов’ю, пристрастю, ентузіазмом і под.)" [4: 278] (дослівно "зайнятися"), fire in one’s belly "сильне бажання" 
[7: 597] (дослівно "вогонь у череві"), on fire "дуже привабливий, еротичний" [7: 597] (дослівно "у вогні"). Ці 
образи із сучасного погляду є поетично-умовними, проте в історико-культурній перспективі, очевидно, 
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відображають міфологічне сприйняття відповідних почуттів і яви (згідно з І. Г. Франк-Каменецьким, "те, що 
для міфічного образу є змістом, стає для поетичного образу його (внутрішньою) формою"). 

Таким чином, фразеопохідна семантика ключових лексем, виникаючи під впливом різних моделей і 
чинників смислового розвитку, у загальних рисах виявляється співвідносною із диференціацією внутрішньої 
форми фразем за ознакою "правдоподібність / міфологічно-образна умовність". 
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Бечко Я. В. Аспекты внутренней формы фразеологизмов с ключевой лексемой англ. fire. 

В статье анализируются особенности внутренней формы фразеологизмов, включающих полисемантическую 
лексему англ. fire, а также рассматриваются такие аспекты внутренней формы, как прозрачность, 

образность, метафорический и метонимический характер. Вияснено, каким образом внутренняя форма таких 
фразеологизмов соотносится с теми или иными фразеологически связанными вторичными значениями данной 

ключевой лексемы. 

Bechko Y. V. Aspects of the Inner Form of Phraseological Units with the Key Lexical Component Eng. Fire. 

The article analyzes the peculiarities of the inner form of idioms with English noun fire and considers such features of 
inner form as transparency, universality, metaphoric / metonymic nature and also its source. It is found out how the 

inner form of these phraseological units correlate with phraseological meanings of the key lexical component. 



 

© Великорода В. Б., Небелюк Л. Р., 2013 
51 

УДК 811.111.81’373.49 
В. Б. Великорода,  

кандидат філологічних наук, доцент  
(Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) 

vtkhir@yahoo.com 
Л. Р. Небелюк, 

магістр факультету іноземних мов 
(Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) 

nebeliuk@meta.ua 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВФЕМІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ  
НЕГАТИВНИХ ДІЙ ПОЛІТИКІВ 

У статті проаналізовано концептуально-метафоричні евфемізми на позначення негативних дій політиків. 
Виділено лексико-семантичні зв’язки зі сфер знань адресата, що сприяють покращеному, позитивному 
сприйняттю одиниць через концептуальні метафори. Застосовано теорію концептуальної інтеграції для 
аналізу концептуальних метафор, що лежать в основі евфемістичних одиниць. Описано особливості 

асоціативного сприймання досліджуваних евфемізмів у мовленні. 

Дослідження евфемізмів до сьогодні здебільшого проводились в межах стилістичних, лексико-семантичних 
чи функціонально-прагматичних розвідок [1–3]. Концептуальні характеристики евфемізмів та когнітивні 
процеси евфемізації небажаних аспектів реальності у політичному дискурсі залишаються поза увагою 
лінгвістів, що й спонукало до написання цієї статті, метою якої є аналіз концептуально-метафоричних 
евфемізмів на позначення негативних дій політиків. Завдання дослідження – вивчення особливостей  
концептуально-метафоричних евфемізмів із застосуванням теорії концептуальної інтеграції, опис особливостей 
асоціативного сприймання досліджуваних концептуально-метафоричних евфемізмів у мовленні. Відповідно, 
об’єктом дослідження є концептуально-метафоричні евфемізми як засоби вторинної номінації денотатів на 
позначення негативних дій політиків, а предметом дослідження – їх концептуальні характеристики.  

Феномен евфемізації невипадково такий поширений у політичному дискурсі англійської мови. Оскільки 
політика – це діяльність, спрямована на захоплення та утримання влади, політики часто застосовують різні 
тактики, методи та прийоми, які не завжди є прийнятними для населення. Політичні евфемізми застосовуються 
з метою покращення уявлень реципієнтів щодо політики, репутації та дій політичних діячів. У нашій статті ми 
розглядаємо концептуальні характеристики евфемізмів на позначення негативних дій політиків, застосовуючи 
теорію концептуальної інтеграції (блендингу). Концептуальна інтеграція – це загальна когнітивна операція на 
рівні з аналогією, рекурсією, ментальним моделюванням, концептуальною категоризацією, фреймуванням [4: 
133]. В теорії концептуального блендингу основною одиницею когнітивної організації є вже не концептуальна 
сфера (як в теорії концептуальної метафори Лакоффа та Джонсона), а ментальний простір (mental space). 
Ментальні простори не є еквівалентами сфер, вони радше залежать від них: простори представляють певні 
сценарії, які структуруються сферами. Цій теорії властива багатопросторовість. Виділяють 4 основні ментальні 
простори: 2 вхідні простори (Input space 1, Input space 2), до яких входять так звані сценарії; родовий простір 
(Generic space), що представляє концептуальну структуру, яка властива двом вхідним просторам, та простір 
бленду (Blended space), де матеріали з двох вхідних просторів поєднуються та взаємодіють [5: 101]. В теорії 
концептуальної інтеграції в результаті поєднання сценаріїв двох просторів виникає новий простір, тобто 
утворюється новий сценарій, який включає у себе деякі елементи із двох вхідних просторів, а також набуває 
деякого нового смислу, який виникає в результаті інтеграції непоєднуваних елементів. Теорія концептуальної 
інтеграції виділяє блендинг як інтерактивний (онлайн) процес, який відображає як закріплені метафори, так і 
утворює недовготривалі і нові концептуалізації, щоб доповнити їх, тоді як теорія концептуальної метафори 
лише аналізує метафору як стійкий систематичний зв’язок між двома концептуальними сферами, співставлення 
між якими відбувається на основі структури знань, які зберігаються у довготривалій пам’яті [5: 101]. Оскільки 
евфемізм є одиницею вторинної номінації і може утворювати новий, покращений смисл [1: 5], теорія 
концептуальної інтеграції дає більші можливості для виділення концептуальних характеристик евфемізмів 
завдяки інтерактивному онлайн процесу, який дає змогу чітко виділити та проаналізувати цей новий смисл 
(концепт), утворений в результаті концептуальної евфемізації, а також проаналізувати процес 
переконцептуалізації, що може призвести до зміни погляду (думки) реципієнта та реакції щодо негативних дій 
політиків. 

Нам вдалося виокремити конкретну сферу знань для концептуально-метафоричних евфемізмів, спрямованих 
на вуалювання та покращення змісту деяких негативних політичних дій, яка виражається концептуальною 
метафорою POLITICS IS SPORT. Концепт SPORT є добре відомий мовцям та справляє тільки позитивні 
враження, адже спорт – це пропаганда здорового способу життя та чесної конкуренції. Більше того, в спорті є 
також свої тактики та прийоми, а також притаманний тільки цій сфері лексикон, що широко використовується, 
політиками: to throw in the towel (to concede defeat), behind the eight ball (in serious difficulty), to bend the rules (to 
act illegally), own goal (campaign which damages originator), player (non-critical and unthinking supporter), score 
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adjustment (giving higher marks to non-white), Great Game (the 19th-century rivalry between Britain and Russia for 
empire and influence in Asia).  

На рис. 1 наведено аналіз вищенаведеної концептуальної метафори за допомогою теорії концептуальної 
інтеграції: 

 
Рис.1. Концептуальна мережа: Politics as sport. 

 
Суцільні лінії на Рис.1 представляють перехресну відповідність, яка встановлює перенесення між двома 

вхідними просторами. Штрихові лінії позначають проектування між просторами. Спочатку ми виділяємо два 
вхідні простори: політика (вхідний простір 1) та спорт (вхідний простір 2), із прямим проектуванням з 
простору-джерела Sport на простір-ціль Politics, що супроводжується серією закріплених відповідностей між 
аналогами. Проте аналіз перенесення з простору-джерела на простір-ціль не може пояснити основний елемент 
значення концептуальної метафори, що закладена в основу досліджуваних евфемізмів. Спочатку до простору 
бленду відбувається проекція співставлених елементів із двох вхідних просторів, які в цьому просторі 
зливаються в одне ціле. Окрім перейнятих структур із вхідних просторів бленд розвиває новий емергентний 
смисл, який є результатом співставлення невідповідних елементів: формування державного правління (наслідок 
політики) та розвага (наслідок спорту). Це співставлення підводить нас до основного висновку, який і є тим 
новим смислом, що розвиває бленд під час інтеграції непоєднуваних елементів (інтерактивний процес), що 
формування державного правління є видом спорту (розважальною діяльністю). За допомогою цієї 
концептуалізації політики завуальовують негативні дії, використовуючи спортивний лексикон, наділяючи 
політику ознаками та властивостями спорту. В результаті, в реципієнтів виникають асоціації щодо політики як 
чіткої, чесної, спрямованої на досягнення високих цілей діяльності. Часто негативні дії політиків 
концептуалізуються як певні невдачі у спорті і не викликають у реципієнтів негативних реакцій, оскільки 
поразка у спорті не є ганебним чи незаконним явищем. Політика представляється як діяльність задля розваги, 
втрачається характер важливості і серйозності цієї справи, таким чином, перед реципієнтами не постає ніяких 
негативних наслідків, до яких може призвести політика. 

Політичний дискурс англійської мови характеризується великою кількістю евфемізмів на позначення номінації 
"брехня". Візьмемо до уваги та проаналізуємо метафоричні евфемізми embroidery (lying), to embroider the truth, to 
embroider reality, to embroider the facts (to lie), в основу яких закладена метафора LYING IS EMBROIDERY. 

У вхідному просторі 1 розгортається сценарій брехні, у вхідному просторі 2 – процес з досить позитивною 
конотацією – вишивання. До простору бленду відбувається проекція співставлених елементів із двох вхідних 
просторів, які в цьому просторі зливаються в одне ціле, тобто бленд вміщає тільки один процес, що відповідає 
як процесу передачі неправдивих фактів, так і вишиванню, те ж відбувається із засобами та основами. Окрім 
злитих елементів із вхідних просторів бленд розвиває новий емергентний смисл, який утворюється на стику 
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непоєднуваних елементів: мети брехні – обманути – та мети вишивання – прикрасити. Теорія концептуальної 
інтеграції дає змогу побачити ці непоєднувані елементи, які й підштовхують реципієнта до висновку, що 
брехня – це прикрашена правда. Відбувається інтерактивний (онлайн) процес, який надає новий смисл 
(концептуалізацію), що доповнює злиті елементи з двох вхідних просторів. Таким чином, евфемізми на основі 
цієї метафори здатні впливати на асоціативне мислення реципієнта, викликаючи переосмислення такого 
поняття як брехня. В результаті, в реципієнтів виникає позитивна або нейтральна реакція на це негативне 
явище, а також руйнується логічна межа між правдою та брехнею. 

 

 
 

Рис.2. Концептуальна мережа: Lying as embroidery. 
 
Результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати, що вивчення особливостей 

концептуально-метафоричних евфемізмів із застосуванням теорії концептуальної інтеграції дозволяє 
простежити та проаналізувати утворення нового (покращеного) смислу, який утворює евфемізм. Це стає 
можливим саме завдяки інтерактивному (онлайн) процесу, що відбувається в бленді при взаємодії 
непоєднуваних елементів із вхідних просторів. Властивість розвивати такий новий емергентний смисл відсутня 
в аналізі теорії концептуальної метафори, яка обмежується лише встановленням відповідностей між 
елементами сфери цілі і сфери джерела та перенесенням з однієї сфери в іншу. Отже, на основі виокремлених 
концептуальних метафор можемо зробити висновок, що метафоричні евфемізми на позначення негативних дій 
політиків характеризуються концептуалізацією через простори, які несуть у собі характер зайнятості на 
дозвіллі, оскільки вишивання є рукоділлям, яке часто виступає в ролі хобі, як і спорт, який приносить 
задоволення багатьом людям. Таким чином, політика виступає перед реципієнтами як ненав’язлива, корисна, 
розважальна діяльність, яка не призводить до негативних наслідків. 

Перспективами подальших наукових розвідок вважаємо дослідження концептуальних характеристик 
евфемізмів із застосуванням теорії концептуальної інтеграції інших лексико-семантичних розрядів, зокрема 
евфемізмів сфери медицини та евфемізмів на позначення соціальних і релігійних табу.  
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Великорода В. Б., Небелюк Л. Р. Концептуальные характеристики эвфемизмов, обозначающих 
негативные действия политиков. 

В статье анализируются концептуально-метафорические эвфемизмы, обозначающие негативные действия 
политиков. Выделяются лексико-семантические компоненты из сфер знаний адресата, которые 

способствуют улучшенному, позитивному восприятию единиц посредством концептуальных метафор. 
Применяется теория концептуальной интеграции к анализу концептуальних метафор, лежащих в основе 

изучаемых эвфемизмов. Описываются особенности ассоциативного восприятия изучаемых 
эвфемистических единиц в речи. 

Velykoroda V. B., Nebeliuk L. R.  Conceptual Characteristics of Euphemisms Denoting Politicians’  
Negative Activities. 

The article deals with analyzing conceptually metaphorical euphemisms denoting politicians’ negative activities. The 
lexical-semantic components from the addressee’s spheres of knowledge that contribute to ameliorated, positive 

perception of the nominations through conceptual metaphors are singled out, and the conceptual integration theory to 
the analysis of the conceptual metaphors, on which euphemisms under study are based on, is applied. The analysis is 

done on the examples of conceptual metaphors "Politics is Sport" and "Lying is Embroidery", and involves the 
description of the associative perception of the analyzed euphemisms. 
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ПРИМИРЕННЯ ЯК СПОСІБ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

У статті розглянуто деякі соціальні та лінгвістичні особливості комунікативної ситуації примирення; 
описано стратегії, тактики і прийоми реалізації комунікативного наміру примирення; з’ясовано спеціалізовані 
й допоміжні засоби вираження прохання про вибачення та згоди це прохання прийняти; охарактеризовано 
деякі невербальні маркери, що супроводжують дискурс зі значенням примирення; а також визначено місце і 

функції комунікативної ситуації примирення в конфліктному дискурсі. 

Конфліктна міжособистісна взаємодія виступає досить поширеною комунікативною практикою [1: 77], а 
негативні емоції вербалізуються в дискурсі частіше. Як наслідок, поняття "конфлікт", "суперечка", "протиріччя", 
"конфронтація" і "протидія" міцно ввійшли до лексикону носіїв різних мовних культур [2: 12]. Проте будь-яка 
міжособистісна взаємодія, у т. ч. й комунікативна, має орієнтуватися на досягнення взаєморозуміння, згоди, гармонії, 
що є запорукою її успішності та результативності. У зв’язку із цим учасники дискурсу шукають вихід із конфліктної 
ситуації, який би більш-менш цілковито задовольняв їхні інтереси чи потреби, а також спрямовував діалог у 
"правильне" русло. Бажання уникнути або залагодити конфліктну ситуацію зумовлює використання мовцями 
принаймні двох стратегічних ліній мовленнєвої поведінки, а саме: нейтральної та кооперативної. Нейтральна 
стратегія, або стратегія уникнення [3: 46], пов’язується з ігноруванням одним із мовців свого явно чи потенційно 
налаштованого на створення комунікативної незручності співрозмовника. Інакше кажучи, такий учасник дискурсу 
"відмовляється" брати участь у конфлікті або докладає зусиль "для здійснення власних комунікативних цілей та 
інтересів на користь цілей та інтересів партнера" [4: 52]. Кооперативна стратегія виходу з конфлікту полягає в 
налагодженні стосунків виключно кооперативним, мирним способом, із застосуванням низки регулювальних 
засобів. Така лінія поведінки термінологічно йменується як конструктивна та реалізується через переговори й 
спрямування конфлікту в раціональний формат [3: 52]. Основу конструктивної лінії поведінки мовців у 
комунікативному просторі становлять принцип ввічливості / такту, і принцип кооперації, що спрямовані на 
запобігання можливих / реально існуючих конфліктних ситуацій [5]. 

У фокусі нашої уваги – комунікативна ситуація примирення як один із способів кооперативного виходу із 
конфліктної міжособистісної взаємодії. Це часто зустрівана комунікативна ситуація, що виконує корегувальну і 
превентивну функції [6: 98] та регулюється етикетом спілкування. Компроміс, взаємні поступки й зближення 
позицій [7: 120] у підпорядкованому соціальним і мовленнєвим конвенціям кооперативному діалозі 
відбуваються завдяки усвідомленню його учасниками того, що "людина, яка відчуває на собі негативні 
наслідки дій іншої людини, не може оцінювати подібну поведінку як позитивну" [8: 83]. Як наслідок, перегляд 
мовцем своєї позиції у світлі глобальніших інтересів [7: 120] зумовлює виникнення поступок, коли краще 
"отримати хоч що-небудь, ніж усе втратити" [7: 172] й зберегти добрі взаємостосунки з комунікативним 
партнером. Відповідно, ознаками комунікативної ситуації примирення виступають вибачення; вираження жалю 
з приводу поведінки в минулому; поступки в спірному питанні; пропозиція компромісу; вираження розуміння 
проблем співрозмовника; визнання законності його точки зору; розкриття стосовних конфлікту думок, 
почуттів, мотивів і подій минулого; пошук взаємовигідних рішень; прохання про чесний зворотний зв’язок; 
вираження добрих почуттів; прийняття особистої відповідальності за частину проблеми тощо [6: 312-313], що 
показують бажання і готовність розв’язати конфлікт взаємоприйнятним шляхом. 

Зі структурного погляду, примирення виступає завершальним етапом конфліктної взаємодії, якому 
передують передконфліктна ситуація, інцидент, ескалація конфліктогенів і кульмінація, та повертає 
взаємостосунки мовців у доконфліктний стан (етап постконфлітної ситуації).  

Комунікативний акт примирення в українському літературному дискурсі є взаємодією мовленнєвих актів 
адресанта й адресата. Висловлення ініціатора діалогу засвідчує усвідомлення мовцем своєї провини [9: 36] – 
кривду, образу, недобрий вчинок, скоєний мимохіть чи навмисне [10: 293] – та містить прохання про 
вибачення; реактивний же мовленнєвий крок містить згоду це прохання прийняти, оскільки "лише ситуація 
прощення вирівнює взаємостосунки до нормального етикетного рівня" [8: 84]. У комунікативних ситуаціях 
примирення ініціативні висловлення маркують почуття провини його автора й вживаються ним з метою 
мінімізувати / нейтралізувати завдану співрозмовникові образу та підтримати позитивну тональність 
спілкування [11]. При цьому почуття провини пов’язується з осудом своєї дії самим індивідом незалежно від 
того, як до цієї дії поставилися чи можуть поставитися оточуючі, а тому активізує такі емоційні стани, як 
жалкування, самоосуд, сором [11], що знаходять свій вияв у репліці-акції. Відповідно, висловлення-прохання 
про вибачення / примирення – це гібридний мовленнєвий акт, що поєднує дві рівноправні інгерентні складові 
іллокутивної сили вибачення: емотивну – вираження мовцем психологічного стану провини й сорому та 
спонукальну – прохання адресата про надання вибачення [12: 98]. При цьому мета адресанта полягає в 
спонуканні реципієнта до такої реакції, "яка б виконувала функцію згоди на вибачення чи сприймала 
вибачення, хоча б у формі "відмічено" [13: 69], маркуючи ступінь зацікавленості ініціатора в ньому – сильний 
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або слабкий / формальний. Усвідомлення адресантом своєї вини і намагання спокутувати її виражається в 
дискурсі спеціальними висловами, вибір яких залежить від "величини", "розміру" провини [9: 36] й обраних 
мовцем мовленнєвих стратегій: як експліцитних, так й імпліцитних. Експліцитні мовленнєві стратегії 
вибачення актуалізуються в таких семантичних структурах, як висловлення жалю, запропонування свого 
вибачення та прохання про вибачення. Імпліцитні мовленнєві стратегії вибачення є варіативнішими і 
включають пояснення причин завданої слухачеві образи; прийняття мовцем відповідальності за образу (через 
експліцитне самозасудження, вираження відсутності наміру образити, визнання мовцем своєї незграбності, 
згоду зі звинувачуваннями); пропонування компенсації або залагодження негативних наслідків своєї дії та 
обіцянка про уникання помилок у майбутньому [11]. У дискурсі зазначені вище стратегії реалізуються через 
низку конкретних тактик і прийомів. В основі висловлення-прохання про пробачення / примирення лежать такі 
мовленнєві тактики, як "апеляція до попереднього позитивного досвіду спілкування", "вербалізація 
позитивного ставлення до співрозмовника / об’єкта примирення", "виправдання власних дій, що призвели до 
конфлікту", "пошук значущого аргументу примирення" [14: 8] та ін. 

Використовувані мовцем-ініціатором примирення стратегії, тактики й прийоми визначають конкретні 
засоби вираження прохання про вибачення. Як правило, в українському літературному дискурсі прохання про 
вибачення виражається: 1) дієсловами вибачати, пробачати, прощати другої особи однини чи множини 
наказового способу (рідше дієсловом третьої особи дійсного способу зі значенням невпевненості) самостійно 
або в комбінації з особовим займенником / іменником у формі знахідного відмінка; 2) дієсловами сердитися, 
ображатися, гніватися із заперечною часткою не; 3) описовими зворотами; 4) етикетними фразами прошу 
пробачення / вибачення; можливе вираження із залежним інфінітивом прошу мене пробачити, напр.: (1) –
 …Якщо ж бо в розпачі ти проклинатимеш мене і всіх, що кинули тебе і на Дніпрі не вмерли, – простив я тебе 
наперед, така вже доля і ти мене прости. – Прощаю, тільки найди мене (О. Довженко); (2) – Не гнівайтеся, 
почула вашу згадку! По неправді судила, і не в той бік, що ви, не про добре, а про лихе. – Чого гніватись? Бідою 
стулені докупи (В. Барка); (3) – Ви ж на нас серця не майте… Так уже воно склалося… – А чого б це я на вас 
гнівалася? (А. Дімаров); (4) – Тоді я прошу пробачення: мені здалося чомусь, що ти багато відважніш самого 
себе. – Ну, добре. Постановимо, що розмову скінчено (М. Хвильовий). 

Ініціативні висловлення можуть містити номінації емоційного стану, слова з семантикою каяття, 
виправдовування, визнання своєї провини, обіцянку виправитись [12: 98], а також називати причини розбіжностей, 
що виникли між співрозмовниками, тощо. Оскільки ініціативні висловлення зі значенням каяття – це одиниці, 
спрямовані до певної особи, вони містять звертання (апелятиви), комунікативне та прагматичне значення яких 
полягає в наданні проханню про вибачення відтінку ввічливості, зниженні негативного впливу на адресата, 
переконуванні в щирості адресанта, істинності його висловлення [15: 9]. При цьому вибір апелятива – звертання на 
ім’я, подвоєні форми імен, прізвища, терміни спорідненості, титули, гіпокористики – продиктований комунікативно-
прагматичною настановою, ступенем близькості між співрозмовниками, глибиною розбрату, що виник між ними, а 
також їхнім соціальним статусом [14: 10].  

У разі "прийняття" вибачень адресат дає свою згоду на примирення і поновлення нормальних стосунків. 
Його репліка-реакція, як правило, містить дієслова прощати, вибачати, пробачати, дарувати, не гніватися, не 
сердитися та ін. у формі першої особи однини / множини теперішнього часу інколи з текстом-роз’ясненням і 
прислівники добре, гаразд самостійно або з підсилювальною часткою ну, напр.: – Милий мій, не гнівайся! Я, їй-
бо, проти волі образила тебе. – Добре, я на тебе не гніваюсь! (М. Хвильовий); – Спасибі тобі і прости нас, 
Кравчина.  – Прощаю. Все прощаю... Усі ми, зрештою, однакові (О. Довженко); – Пробачте…– Пробачаю 
(Л. Дмитерко); – У такому разі вибачте. – Вибачаю. За віщо? – За те, що напочатку я послав вас був до 
чорта. Вас не можна було посилати до чорта, і я каюсь. – Дарую (І. Костецький). 

Крім спеціалізованих маркерів вираження, примирення може актуалізуватися етикетними фразами на зразок 
прошу, будь ласка, напр.: – …Пробачте ласкаво. – Прошу (О. Довженко); – Пробачте. – О, будьте ласкаві 
(Л. Дмитерко). 

Реакцією примирення також виступає комбінація підсилювальних часток ну і що з особовим займенником 
другої особи; а побутова сфера діалогічного мовлення обслуговується реченнями на зразок [Ну] так тому і 
бути, Ну, буде, буде (що передають відтінок менш бажаного порозуміння), напр.: – Прости мені, сестро... – Ну 
що ти, Христе... (О. Довженко); – Ну, не сердьтесь, Олександре Івановичу. – Ну, там як хочеш... мені 
надоїло, сам вже не маненький... (Т. Сулима). 

Існування в діалозі правил етикету зумовлює вживання в реактивних репліках маркерів на позначення 
дотримання співрозмовниками постулатів християнської моралі, при цьому комунікативний акт примирення 
стає свого роду ритуалом, напр.: – Савко, прости мене! – Бог простить. – У другий раз! – Бог простить. – 
Прости утретє! – Бог простить (О. Довженко).  

Дотримання мовцями соціальних і комунікативних правил орієнтує їх на випередження конфліктних 
ситуацій або якнайшвидше порозуміння, бажання одразу помиритися та не задавнювати суперечку. У процесі 
діалогу важливо поглянути на світ очима співрозмовника, зрозуміти його та причини конфлікту, а отже, 
пробачити. Саме тому реактивні висловлення  містять дієслова мислення та сприймання на зразок вірю, 
розумію, знаю. При цьому елемент власне пробачення виражений імпліцитно й домислюється комунікативним 
партнером, напр.: – Я гадаю, Б’янко, ти розумієш мій душевний стан і простиш мені, що я тебе примусив так 
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довго чекати. – Я тебе розумію; – Невже ти образився?.. Коли так, то другий раз прошу пробачення і 
заявляю: я пожартував. – Я знаю, що ти пожартував (М. Хвильовий). 

Крім експліцитного способу вираження, взаємне примирення може виражатися імпліцитно, часто у формі 
зустрічного питання, напр.: – Я офіціально вибачаюсь перед вами. – Е, що там, така в тебе робота 
(О. Коломієць); – Не гнівайтеся, почула вашу згадку! Я з таких, як і ви, тільки гірше було мені. По неправді 
судила, і не в той бік, що ви, не про добре, а про лихе. – Чого гніватись? Бідою стулені докупи (В. Барка); – Ви 
ж на нас серця не майте… Так уже воно склалося… – А чого б це я на вас гнівалася? (А. Дімаров). 

Широта експліцитних та імпліцитних засобів діалогу зі значенням примирення дозволяє говорити про різні 
його субвідтінки: від щирої згоди як бажання якнайшвидшого примирення (1) до умов, за дотримання яких 
примирення можливе (2), напр.: (1) – Пробачте, але це моє переконання. І я цілком щиро… – Забудемо про це 
(Л. Дмитерко); (2) – Милий мій, не гнівайся! Я, їй-бо, проти волі образила тебе. – Добре, я на тебе не гніваюсь! 
Але все-таки ти мені мусиш сказати: ти вийшла заміж чи ні? (М. Хвильовий). 

Як і будь-яка інша комунікативна ситуація, дискурс зі значенням примирення містить невербальні знаки і 
символи, які виконують у ньому дві функції: "1. експлікація ідеї примирення; 2. вираження емоцій, що 
супроводжують мовленнєвий акт примирення" [14: 10]. Встановлено, що невербальними складовими в 
комунікативній ситуації примирення виступають кінесична, мімічна, просодична підсистеми, а також підсистема 
психофізіологічних реакцій. Це, напр., такі знаки й символи, як сконфужена ввічлива посмішка, не спрямований на 
співрозмовника погляд очей, що "бігають", жести-дотики, поцілунки, опускання голови /рук, падіння на коліна, зміна 
кольору шкіри, плач тощо. Ці знаки є свідоцтвом збудженого, нервового стану мовців, що визнають свою провину, 
їхнього страху та сорому, а також функціонують як закріплення акту примирення [14: 10-12]. Невербальні одиниці 
можуть використовуватися мовцями в різноманітних комбінаціях, а також обопільно чи лише одним із 
співрозмовників. Крім того, вибір мовцями несловесних знаків у комунікативній ситуації примирення варіюється 
залежно від їхніх соціальних і комунікативних ролей. Найбільш широкий спектр невербальних знаків у комуніканта 
в ролі Дорослого; мовець у ролі Дитини послуговується лише мімічними одиницями й проявами психофізіологічних 
реакцій; до невербального репертуару Батька входять жести-дотики, а також можливості інтонації [14: 14].  

Насамкінець зауважимо, що у визначенні "меж" конфліктних ситуацій і стратегій виходу із них існують певні 
труднощі. O. А. Романов з цього приводу зазначає: "Наявність конфронтаційних проявів стосовно певних дій … 
співрозмовника … ще не свідчить про те, що співрозмовники конфліктують. Добре відомо, що на будь-якій стадії 
діалогу партнери можуть боротися за ініціативу, за лідерство в реалізації своєї мети, протидіючи (мовленнєвим – 
В. Н.) крокам свого співрозмовника, але не вступаючи з ним у конфлікт. Напр., відмовляючи партнеру в проханні, 
мовець не ставить за мету створити конфлікт, а бажає за певних умов уточнити його позицію або показати 
недоречність висловленого прохання тощо" [2]. Так само існують неприємні для обох партнерів комунікативні 
ситуації, що не потребують ані прохання про пробачення, ані реакції-вибачення на нього. Ці ситуації або 
непередбачувані та випадкові, або ж заплановані обопільно. Напр., стоматолог може не вибачатися перед пацієнтом 
за біль, оскільки біль планується обопільно [8: 84]. Отже, комунікативна ситуація примирення виступає взаємодією 
двох висловлень співрозмовників – прохання адресанта про примирення та згоди адресата це прохання прийняти. 
Спеціалізованими лексико-граматичними засобами вираження примирення виступають дієслова зі значенням 
вибачення самостійно або в комбінаціях із роз’яснювальним текстом, з прислівниками чи з підсилювальною часткою 
ну; вислови зі значенням примирення; етикетні фрази. Неспеціалізованим засобам актуалізації примирення є 
питальні речення. Невербальний рівень комунікативної ситуації примирення обслуговують кінесичні, мімічні, 
просодичні, проксемічні та психофізіологічні одиниці, вибір яких варіюється від соціальних і комунікативних ролей 
учасників дискурсу, а також обраних ними мовленнєвих стратегій, тактик і прийомів впливу. 
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Войцеховская Н. К. Примирение як способ преодоления конфликтного речевого взаимодействия.  

В статье рассмотрены некоторые социальные и лингвистические особенности коммуникативной ситуации 
примирения; описаны стратегии, тактики и приемы ее реализации; определены специализированные и 

дополнительные средства выражения просьбы о прощении и согласия эту просьбу принять; проанализированы 
некоторые невербальные маркеры, сопровождающие диалог со значением примирения; а также 

охарактеризованы место и функции коммуникативной ситуации примирения в конфликтном дискурсе. 

Voitsekhivska N. K. Reconciliation as a Way of Overcoming the Conflict Interaction.  

With focus on the social and linguistic peculiarities of the communicative situation "reconciliation", the article considers 
explicit / implicit apology verbal strategies, tactics and techniques, used by a reconciliation initiator. The aim of the author is 

also to describe specialized / auxiliary means of expressing a request for an apology, as well as the place and function of 
reconciliation in the conflict discourse. The study allows defining peculiarities of prosodic, kinesthetic, mimic, proxemics 
means of nonverbal communication which are used to convey consent for the request of reconciliation. The theoretical 

positions and thoughts are illustrated by the examples from the Ukrainian literature of ХІХ-ХХІ centuries. 
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ТВОРЧІСТЬ Н. МАКДОНЕЛЛА У ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ США 

Статтю присячено визначенню ролі молодого американського письменника Н. МакДонелла у контексті 
літературно-критичного дискурсу Сполучених Штатів Америки. Розглянуто питання стану американської 
літератури кінця ХХ-го–початку ХХІ-го століть, окреслено її основні жанрові особливості. На матеріалі 
літературознавчих і літературно-критичних статей проаналізовано оцінки творчості Н. МакДонелла, 

з’ясовано неоднозначність візій критиків на літературний доробок письменника. 

Оцінки творчості сучасних письменників, які дебютували у підлітково-юнацькому віці, сприймається у 
суспільстві доволі неоднозначно та суперечливо. Погляди на прозові твори молодих літераторів виносять як 
літературознавці й літературні критики, так і читачі. Дослідження творчості Н. МакДонелла стає можливою за 
умови розгляду літературного контексту Сполучених Штатів Америки. Матеріалом для вивчення рецепції 
прозових творів американського письменника послугували переважно тексти публіцистичного та літературно-
художнього характеру (відгуки, рецензії, історико-літературні статті). Тому метою статті є визначення місця 
Н. МакДонелла у національній літературі та у світовому літературному контексті. Стан сучасної американської 
літератури спричинений багатьма чинниками історичного, економічного, політичного, соціокультурного 
характеру. Саме у США виникла культура для широкого кола споживачів, яку називають масовою. 
Передумовами виникнення цієї літератури стали урбанізація, демократичні зміни у суспільстві, 
індустріалізаційні перетворення, науково-технічний прогрес, міграційні процеси тощо. Надзвичайно показовою 
була еволюція постмодерністичної лінії літератури, літературних традицій "абсурдизму" або "мегапрози" 
початку 1960-х років. Автори вправно зображали сім’ю, компанію друзів, любовний трикутник. Письменники 
також могли у своїх творах показати життя однієї пари або однієї людини, один етап життя особистості у 
соціокультурних умовах американського суспільства. З часом "мегапроза" перетворилася у "мінімалізм", однак 
зменшені моделі суспільства, очевидно, так само виявляли дезінтеграцію, безглуздість та дріб’язкову 
рутинність людського існування, як і виявляли абсурд історії текстів "мегапрозаїків" [1: 158].  

Ця видозмінена постмодерністична лінія стала особливо помітною в останній чверті ХХ століття на межі 
реалізму, коли відбулося її зіткнення із так званим "дріб'язковим реалізмом" (оповіданнями Р. Карвера, 
романами Дж. Е. Філліпс та інших авторів). Окрім того,  "мегалітературна" і "мінімалістична" лінії 
постмодернізму асимілюються під впливом "плюралістичного реалізму" вкінці 1980 на початку 1990-х років. 
Вкінці ХХ столітя, після того, як з життя пішли письменники-реалісти старшого покоління, до постмодерного 
експерименту звернулися деякі реалісти середнього покоління (Дж. Апдайк, Дж. К. Оутс та інші), реалізм США 
розділився на велику кількість течій під впливом суспільних процесів 60–70-х років і внутрішньолітературної 
"атаки" постмодернізму. Дослідники виокремлюють "критичний реалізм", що розвинувся під впливом 
"мегапрози"; "брудний", або "дріб’язковий", реалізм, який виник внаслідок мінімалізму; "фото-" або 
"гіперреалізм"; " іронічний реалізм"; "експериментальний"; "фантастичний"; "магічний" реалізм, що походить із 
латиноамериканської літератури та автентичних афроамериканців [1: 136]. Таким чином виявляються відносні 
методологічні розрізнення між "плюралістичним реалізмом" і постмодернізмом, бо їхні межі на стільки 
розмиті, що немає потреби їх розрізняти, можна визначати ці два різновиди сучасної літератури за допомогою 
термінів "постпостмодернізм" або "постіндустріальна література". 

Наприкінці ХХ століття відбувся поворот від постмодерністичної гри у літературних текстах до літератури 
життя або факту. Відмінності "нового реалізму" від літератури факту 60-х років полягають у значно більшій 
свободі творчої уяви письменників,  висуненні в центр уваги письменника не актуальних соціально-політичних, 
суспільних подій, а умов щоденного життя, що характеризується типовістю колізій, характерів, людських доль. 
Наприклад, ці твори описують, ділові будні мегаполіса й особисте життя його одного мешканця, зображають 
критичні етапи біографії автора тощо. 

"Новий реалізм" виявляється найпліднішою тенденцією  американської літератури кінця ХХ та початку ХХІ 
століть, що поряд із публіцистичними творами знаходить усе більше прихильників серед письменників різних 
поколінь. Загалом, література США різноманітна, відкрита до традицій світової культури, постійно змінного 
життєвого досвіду. 

Серед мультикультурного різноманіття культур, зокрема літератур США вирізняється творчість 
письменника Н. МакДонелла, який одразу завоював прихильність літературної критики та читацької публіки 
виходом у світ дебютного роману "Дванадцять" у 2002 році, що став світовим бестселером. Рецепція творчості 
американського автора здебільшого є позитивним відгуком на його твори, зважаючи на вік Н. МакДонелла – 
свій перший роман він написав у 17 років. 
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Оскільки романи Н. МакДонелла ще не перекладені українською мовою та немає жодної згадки про 
творчість американського письменника літературокритичного і літературознавчого характеру, розглянемо 
художні твори автора у контексті рецепції його текстів літературними критиками США. 

Літературна критика, оцінюючи роман "Дванадцять", відзначає автентичний талант письменника, вміння 
яскраво та докладно описати реалії життя багатих підлітків, які мешкають у Мангеттені: "Дванадцять" подає 
сатиричний, до певної міри грайливий портрет світу, що "повний небезпеки, але по своїй суті гуманний" [2], 
"інтерпретує розбещений Іст Сайд з недбалим авторитетом члена цього суспільства та іронічною дистанцією 
спостерігача … Він зображає дражливу любов до абсурдності підліткового віку – це вражаюче вмілий прояв 
майстерності синтезу" [3], "Нам важко зрозуміти Іст Сайд, він незнайомий навіть тим, хто мешкає в Нью-
Йорку, але йому [Н. МакДонеллу] вдається занурити нас у це середовище на стільки, що ми разом з ним 
почуває зневагу до цих зіпсованих людей" [4]. 

Багато літературних критиків відзначають міметизм Н. МакДонелла, стверджуючи, що його твір 
"Дванадцять" подібний до роману Брета Істона Елліcа "Менше, ніж нуль" [3]. До того ж, критики схильні 
порівнювати цей роман із твором "Над прірвою у житі" Дж. Селінджера, оскільки він присвячений процесу 
дорослішання підлітків в американському суспільстві з усіма його негативними наслідками. Як зазначає 
Л. Стайн, "обидва романи розповідають про розчарованого протагоніста, якому остогидло привілейоване життя 
у Нью-Йорку" [5]. Порівнюючи головних героїв Дж. Селінджера і Н. МакДонелла, критик зазначає, що обидва 
головні герої творів – Голден Колфілд та Білий Майк – криють у собі таємничість, їхні бажання та наміри 
ніколи до кінця не розкриті. Однак С. Р. Еґельман вважає, що паралель між головними героями "Над прірвою у 
житі" та "Дванадцять" є помилковою та недоречною, оскільки персонаж Н. МакДонелла є менш оригінальним 
та несхожий на героя Дж. Селінджера, хоча й письменнику вдалося створити "образ одночасно розчарованої та 
симпатичної людини: молодого чоловіка, який кидає виклик собі, кидаючи виклик системі, частиною якої він є" 
[6]. На думку Л. Стайн, стиль письма Н. МакДонелла більше схожий на літературну манеру Дж. Керола у творі 
"Щоденники баскетболу". Дж. Еґан стверджує, що екзистенційний наративний стиль Н. МакДонелла 
надзвичайно схожий на Т. Чатертона, і висловлює надію на те, що у майбутньому молодий письменник 
"створить книгу, в якій буде присутній суто його голос" [3]. "Дванадцять" – це страшна історія травми і 
порожнечі, що написана з вражаючою гостротою та жорстокістю … Нік МакДонелл узяв добрий старт, який 
обіцяє перетворитися в успішну і цікаву літературну кар’єру" [6]. 

Відзначаючи вміння Н. МакДонелла розповісти вражаючу історію сучасного покоління підлітків, 
М. Какутані стверджує, що у дебютному романі автор зміг сконструювати "наратив, який є швидким та 
нещадним, як кислота" [7]. К. Ґейдж зазначає, що стиль авторського письма є живим, чистим, з використанням 
сучасної мови, і допускає, що МакДонелл влучно використовує назви брендів, компаній-виробників техніки, 
відео ігор, оскільки саме ці речі характеризують підлітків та юнацтво, на яких і розрахований роман: "Він 
вловлює закінчення та сленг, те, як сучасні підлітки спілкуються, мислять і поводяться" [4]. Л. Стайн 
стверджує, що роман "Дванадцять" "є глибоко "дорослою" книгою, повною тонких тем, сексу та жорстокості" 
[5]. Критики також відзначають те, що "краса "Дванадцять" МакДонелла полягає в його інстинктивному стилі 
письма. Він знає, коли розтягнути розповідь, коли дозволити героям розвиватися, коли пришвидшити хід 
подій" [2]. До того ж, вважають, що проза американського автора щира, тривожна і захоплива, оскільки 
письменник "пише про світ, який він дуже добре знає, і пише про нього дуже добре, з розумінням і відвертістю 
людини, яка дивиться на все це зсередини" [2].  

Н. МакДонелл є автором, який став першим зі свого покоління, хто достатньо здистанційовано написав про 
проблеми, з якими стикаються молоді люди у щоденному житті американського суспільства. Критики називають 
його творчість своєрідним зрізом усього сучасного покоління підлітків та юнацтва [3]. Авторові вдалося майстерно 
описати біль і самотність дітей багатих батьків, які покидають їх на няньок або домогосподарок.  

Деякі критики зазначають, що сюжет і тематика роману "Дванадцять" цілком підходить для зйомок фільму в 
стилі Квентіна Тарантіно [5] або Альфреда Хічкока [8], зважаючи на тривожність, несподіваність та 
вибуховість подій у творі. Варто зауважити, що у 2010 році був знятий драматичний кінофільм за романом 
Н. МакДонелла. 

Незважаючи на схвальні відгуки про творчість Н. МакДонелла, існує і негативна реакція на дебютний роман 
письменника. Так, М. Люк висловлює власний погляд на організацію тексту, зазначаючи, що він подекуди 
втрачає сюжетну єдність, "оскільки деякі із розділів закінчуються курсивом, що не зовсім точно відповідає до 
попередньої дії роману; деякі короткі розділи повністю подано курсивом" [9]. Ці огріхи, на думку критика, 
підтверджують не формалізм, а неоднорідність і невпорядкованість розповіді. До того ж, такий стиль, на його 
думку, не виконує жодної мистецької функції. У рецензії на роман "Дванадцять" М. Люк доходить висновку, 
що перш ніж Н. МакДонелл почне проявляти письменницький талант, йому треба осягнути основи літературної 
творчості. Т. Баухсбаум говорить, що "МакДонелл пише заплутану прозу. Вона неглибока, несмілива і не 
вражаюча, але розважає" [8]. 

К. Ґейдж дещо зневажливо називає твір Н. МакДонелла "пляжною книжкою": "коли тільки розпочинаєш її 
читати, то розповідь доходить до кульмінації" [4], проте вважає, що письменник може стати "сильним і 
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вражаючим" автором тільки у тому випадку, коли дозволить персонажам своїх творів не піддаватися подіям, що 
з ними відбуваються, а самим ставати творцями цих подій. 

Другий роман Н. МакДонелла характеризується особливим стилем написання: "На щастя, МакДонелл досі 
відмовляється від показового, есеїстичного стилю, який став такою модною тенденцією в американській 
літературі, а схильний представляти своїх героїв без будь-яких прикрас. І його очевидна акселерація сприяє 
активним суперечливим міркуванням … Хоча й дуже мало візуальних деталей, кульмінаційний ефект 
надзвичайно кіногігієнічний, саме тому в цьому плані МакДонелла можна вважати справжнім стилістом … Ми 
бачимо проникливий виразний розум його праці … Нік МакДонелл – це те, що треба" [10]. Відзначаючи успіх 
дебютного роману американського письменника, критики стверджують, що у романі "Третій брат" "МакДонелл 
продовжив [цю тенденцію] з більш медитативним зусиллям, що проявляє мудріший, досвідченіший погляд на 
життя. Його дивовижний талант безсумнівний, і його розвиток присутній у романі" [10]. 

Літературні критики також відзначають уміння американського автора яскраво та докладно описувати 
молодіжну атмосферу, в якій живуть герої роману: "Його описи різних речей – кафе на Хао Сан Роуд; 
відчайдушне жага молоді бути незалежною, бажання досвіду, наркотиків – примітивні й хвилюючі. Часом він 
досягає особливої тривожності. Безсумнівно, що в Ніка МакДонелла є й багато інших позитивних речей, окрім 
видавця, а саме, голос і талант" [10]. Дж. Маслін також відзначає теми, які вдало описує автор: "МакДонелл 
використовує мову з елегантною, мінімалістичною точністю … [він] найкраще пише про особливу динаміку 
класу, самотність, духовний занепад … він спостерігає за руйнівними суперечками, навіть за такими конфліктами, 
які не залишають шрамів" [10]. "Роман закручується у спіраль навколо себе, своєї самосвідомості доти, поки не 
стає цілим настроєм. Але цей настрій нервовий, туманний і надзвичайно затяжний" [5]. Твір американського 
письменника прирівнюють до роману "На дорозі" Дж. Керуака [10]. Визнаючи творчий талант і потенціал 
Н. МакДонелла, критики вважають недоліком суб’єктивне зображення у творі безвихідного становища сучасного 
покоління, яке не може дати собі раду в умовах сучасного американського суспільства [11]. 

Таким чином, бачимо, що американська критика неоднозначна у своїх оцінках як дебютного роману 
Н. МакДонелла, так і його другого твору. Попри схвальну оцінку самобутності стилю письменника, лунають 
негативно-критичні відгуки щодо сюжетної організації твору, невмілості та невиправності автора у 
літературному письмі. Отже, аналіз рецепції творчості Н. МакДонелла в контексті американського 
літературно-критичного дискурсу показав, що погляд літературознавців на літературні тексти трьох авторів не 
завжди негативні. Критики висловлюють доволі неоднозначні судження щодо дебютного роману автору і 
творів, які були написані та видані пізніше, – перший текст оцінюються як невдала спроба письма, хоча й має 
свій неординарний стиль, наступні твори є довершенішими, характеризуються більш зрілим досвідом 
письменника, більш сформованим світоглядом молодого автора. Інші твердження щодо текстів письменника у 
читачів – вони від них у захопленні. Розбіжність думок щодо творчості Н. МакДонелла доводить те, що 
традиційні методи дослідження літературних текстів виявляються неадекватними для розгляду такого типу 
сучасної літератури. Тому вбачаємо перспективи вивчення літературних текстів молодих авторів різних 
національних традицій у прагматичному, літературно-антропологічному аспектах дослідження. 
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Гарасим Т. О. Творчество Н. МакДонелла в литературно-критическом дискурсе США.  

Статья посвящена определению роли молодого американского писателя Н. МакДонелла в контексте 
литературно-критического дискурса США. Рассмотрены вопросы состояния американской литературы 

конца ХХ – начала XXI-го веков, выделены ее основные жанровые особенности. На материале 
литературоведческих и литературно-критических статей проанализированы оценки творчества 
Н. МакДонелла, выяснено неоднозначность видений критиков литературного наследия писателя. 

 HarasymT. O.  Nick MacDonell’s Creative Work in the Literary Critical Discourse of the USA. 

The article is dedicated to the defining of the young American writer Nick MacDonell’s role in the context of the 
literary critical discourse of the United States of America. The problem of the contemporary American literature in the 
late XX – early XXI century  is studied, its main genre peculiarities are specified. The appraisals of Nick MacDonell’s 

literary works are analyzed on the basis of literary critical and critical articles, the ambiguousness of the critics’ points 
of view on the literary heritage is figured out. The article can be useful in the further investigation of the American 

literature and, as well as, in comparative studies of other national literatures. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ЯК УМОВА 
ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕКСПЛАНАТОРНОСТІ 

Статтю присвячено питанням антропоцентричної орієнтації сучасної лінгвістики. В роботі викладена 
інформація про становлення, актуалізацію та розвиток когнітивного напрямку в лінгвістиці. Розглянуто 
можливіть підвищення експланаторних можливостей когнітивної лінгвістики в умовах її виходу на 

трансдисциплінарний рівень пізнання. Мову висвітлено як унікальний інструмент доступу до пізнання процесів 
отримання, організації,  зберігання та вербалізації інформації.  

Початок нового тисячоліття характеризується модернізацією та вдосконаленням антропоцентричної парадигми в 
мовознавстві, яка усе більше набуває рис трансекспланаторності. Як зазначають дослідники, "зміни в мові, 
насамперед, служать відбитком змін у мисленні її носіїв", а "мовна картина світу лише фіксує зміни, що 
відбуваються в концептуальній картині світу як кожного індивіда, так і всіх її носіїв" [1: 101]. В наш час наука постає 
визначальним фактором розвитку всього людства. Наразі лінгвісти-когнітологи ставлять собі за головну мету 
аналізувати мову та мовні феномени у нерозривному зв’язку зі всіма ментальними процесами, що відбуваються в 
людському розумі у процесі обробки інформації, а також у зв’язку із основними принципами будови Світу. 

Підвищення зацікавленості трансдисциплінарністю як засобом розширення наукового світогляду зумовлює 
актуальність нашого дослідження. Когнітивну науку, услід за Р. Шепардом, можна визначити як науку про 
загальні принципи керування ментальними процесами [2: 45]. Метою даної роботи є розгляд когнітивної 
науки, як тієї, що здійснює поступовий перехід від міждисциплінарної спрямованості і починає відповідати 
параметрам, що висуваються до досліджень трансдисциплінарного характеру. Мета обумовлює необхідність 
вирішення наступних завдань: висвітлити роль когнітивної лінгвістики у процесах антропоцентричної 
орієнтації сучасної лінгвістики; окреслити питання становлення, актуалізації та розвитку когнітивного 
напрямку як новий етап організації наукової думки; визначити можливіть підвищення експланаторних 
можливостей когнітивної лінгвістики в умовах її виходу на трансдисциплінарний рівень пізнання.  

Антропоцентрична орієнтація сучасної лінгвістики детермінує інтерес дослідників до проблеми взаємозв'язку 
мови і культури – двох взаємодетермінованих системних утворень, що характеризують існування певного соціуму.  
При цьому "як будь-яка нова парадигма наукового знання, когнітивна парадигма в лінгвістиці пробиває собі дорогу 
не без опору…" [3: 4]. Лінгвістичні дослідження "характеризуються яскраво вираженим поліпарадигматизмом, тобто 
одночасним існуванням і розвитком декількох головних напрямів наукових досліджень" [4: 3]. 

Сучасний етап розвитку лінгвістики характеризується тенденцією розгляду явищ і процесів у сукупності їх 
взаємозв’язків. Мова розглядається не тільки як унікальний об’єкт, що вивчається в ізоляції, а і як засіб доступу 
до всіх ментальних процесів у людській свідомості, які визначають власне буття даної людини та її місце в 
суспільстві [5: 9]. В наш час можна спостерігати активну реалізацію когнітивного підходу до інтерпретації 
мовних явищ в різних напрямках лінгвістики. Частиною когнітивної науки є когнітивна лінгвістика, в центрі 
уваги якої постає мова як загальний когнітивний механізм, як когнітивний інструмент – система знаків, що 
грають роль в репрезентації і в трансформації інформації [6: 53].  

Наразі лінгвісти займаються проблемами співвідношення знань про мову і знань про світ. Когнітивний 
підхід до дослідження словотвірного моделювання, що ґрунтується на принципі мовної експлікації фрагментів 
досвіду людини застосовувався у працях І. В. Андрусяк, Н. А. Беседіної, М. М. Болдирева, С. А. Жаботинської, 
О. С. Кубрякової, А. Е. Левицького, Л. О. Манерко, О. М. Позднякової, М. М. Полюжина та ін. 

Когнітивна наука – це наука про знання та пізнання, про результати сприйняття світу та предметно-
пізнавальної діяльності людей, що були накопичені у вигляді обміркованих та зведених у певну систему даних, 
котрі якимось чином репрезентовані в нашій свідомості та складають основу ментальних, або когнітивних 
процесів [5: 34]. Лінгвоконцептологічний аналіз дозволяє осмислити процеси пізнавальної діяльності 
(концептуалізацію) та виявити умовні ментальні одиниці, здатні забезпечити комплексне вивчення мови, 
свідомості, культури [7: 8]. Зміни в світовій лінгвістичній науці є наслідком стрімкого розповсюдження 
наукових програм трансдисциплінарних досліджень, що стосувались будови і організації людського розуму і 
здійснюваної ним діяльності пізнання світу. Відомості про мову стали розглядатися як невід’ємний і органічний 
компонент при аналізі сприйняття, пам'яті, уваги, мислення і т. д. [8: 26].  

До проблем, які входять до кола інтересів когнітивної лінгвістики, належать наступні: пошуки кореляцій 
між когнітивними структурами та одиницями мови, що їх об'єктивують; дослідження структур представлення 
знань; пояснення тієї ролі, яку відіграє мова в пізнавальній діяльності людини, у процесах концептуалізації і 
категоризації людського досвіду, тощо [9: 1]. Такий підхід надає змогу не тільки розкрити особливості 
збереження мовної й немовної інформації в людській пам’яті, а й розмежувати індивідуальні та системні 
характеристики мовної компетенції індивіда, пояснити конкретні прояви індивідуальних особливостей у 
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мовленнєвих актах. У сферу когнітивної лінгвістики входять ментальні основи розуміння та продукування 
мовлення, за яких мовне знання бере участь у обробці інформації [4: 109]. Тим самим когнітивний підхід до 
мовних досліджень характеризується не лише новими пізнавальними принципами, а й "новою реальністю" для 
відображення картини світу [10: 47]. 

О. С. Кубрякова зазначає, що прояви будь-якої людської діяльності відбуваються за участі мови [5: 37]. 
С. А. Жаботинська, пропонує "пояснення мовних явищ з опорою на феномени мислення – його концептуальні 
структури і вживані до них когнітивні операції" [11: 55]. О. В. Тарасова та Л. М. Черноватий  розглядають мову, 
передусім, як інструмент організації, обробки та передачі інформації і наголошують на тому, "що інформація і 
комунікація – це дві сторони одного й того ж явища. Тому питання значення та змісту закономірно знаходяться 
в центрі уваги когнітивного напрямку" [12: 112]. Здібність до орієнтування в світі охоплює комунікативну та 
пізнавальну діяльність мовної особистості й втілюється в ментальних структурах різного ступеня узагальнення 
– когнітивних схемах співвіднесення референтів [13: 2;  14: 173]. Отже, мова перебуває в центрі всієї свідомої 
діяльності людини, оскільки в ній зберігаються найрізноманітніші світоглядні, морально-етнічні, побутові та 
інші структури знання.  

Слід пам’ятати, що мова – одна з найважливіших складових людського мислення, центр всієї когнітивної 
діяльності, в ній відображаються всі когнітивні процеси. Тому М. Болдирєв наголошує, що виділяючи завдання 
когнітивної лінгвістики, як науки про відношення мовних і когнітивних структур, варто враховувати складові 
роботи мозку, а саме мислення, пам’ять, уяву і з’ясувати, яку роль грають мовні одиниці і форми у здійсненні 
всіх цих процесів [15: 11]. 

Останнім часом когнітивний підхід проявив свої універсальні властивості як в тому, що діалектично 
увійшов у всі складові спектру наукової дійсності, (при цьому ще раз підкресливши його генетичну цілісність), 
так і в тому, що стрімко продовжує абсорбувати і перерозподіляти методологічну сутність одних наукових 
підсистем в інші [16: 434]. Все зростаюча кількість робіт, що присвячені тенденціям трансдисциплінарного 
характеру, підтверджують активізацію процесів інтеграції центральних складових методологічного базису. Під 
методологічним базисом ми розуміємо певну сукупність знань про прийоми отримання і використання 
інформації. Все це свідчить про початок нового етапу еволюції людського знання. Отримання знань про певну 
підсистему мови, передусім, вимагає цілої серії досліджень, орієнтованих на окремі складові його об'єкти. 
Надалі, найвагоміші результати відкривають можливості проведення подальших лінгвокогнітивних досліджень 
у більш широкій площині методів і об'єктів.  

Мова, як дзеркало ментальної та матеріальної культури народу та основний засіб спілкування її носіїв – 
результат тривалого історичного розвитку суспільства. Вона перебуває в постійному русі, водночас зберігаючи 
ознаки іманентної стабільності та цілісності. За історією мовних знаків, як відомо, простежується життя та 
історія народу, його зв’язки з іншими культурами. Мова, зазвичай, розглядається вченими як первинна 
моделююча система в тому розумінні, що за її допомогою може бути досягнуте найбільш повне розуміння 
переданої інформації, оскільки саме мова виступає як ємний і прийнятний засіб зв’язку між різними знаковими 
системами, а також як одна з основних умов, що забезпечують можливість розвитку нових знаків і нових 
знакових систем [17: 23]. 

Тенденція до взаємопроникнення та взаємодоповнення різних галузей наукового знання – одна з 
визначальних тенденцій нового століття в науковій сфері. Це можна підтвердити тезою О. С. Кубрякової про те, 
що "яскравий міждисциплінарний характер когнітивної науки, як тієї,  що об’єднує з метою вирішення задач 
що в ній постають, найяскравіші науки, і з самого початку свого становлення проголосившої неможливість 
адекватного опису самої людської когніції без звернення до тих різних наук, відбився, передусім, в теоретичних 
роботах з лінгвістики. Крім того,…ефект міждисциплінарності в лінгвістиці в її когнітивній версії полягає в 
розширенні бази її експланаторних можливостей" [18: 25].  

Традиційно міждисциплінарність трактується як осмислення, здійснюване за рамками конкретної певної 
наукової дисципліни. Варто особливо зазначити, що міждисциплінарність в лінгвістиці проявляється у 
практично прямому перенесенні методів дослідження з інших дисциплін. Мультидисциплінарний підхід 
ґрунтується на розгляді узагальненої картини предмета дослідження, по відношенню до якої інші 
дисциплінарні картини постають в якості частин. При цьому перенесення методів дослідження з однієї 
дисципліни в іншу, як правило, не відбувається. Практична значимість цього підходу дуже висока. Саме тому 
його часто порівнюють з трансдисциплінарним підходом. Однак, трансдисциплінарний системний підхід 
використовує лише знання, сформовані і накопичені різними дисциплінами, у тому числі й тими, в основу яких 
покладено міждисциплінарний та  мультидисциплінарний підходи. 

Отже, впровадження трансдисциплінарних аспектів дослідження у сферу лінгвістики постає, на наш погляд, 
необхідною реалією розвитку наукового пізнання, що уможливлює її "генетичний розвиток" на шляху 
динамічної уніфікації. У цьому плані доречною, на наш погляд, є теза сучасних дослідників, що "вся загадкова 
краса лінгвістики й полягає в тому, що вона здатна висвітлити широкий спектр людського буття, оскільки мова 
є самостійним виміром і своєрідним 'другим' тілом людини, за яким ми пізнаємо діяльність свідомості 
(когнітивістика), мозку (нейролінгвістика), психіки, емоцій (психолінгвістика), національних особливостей 
мовлення (етнолінгвістика), поведінки (лінгвістична педагогіка – популярний американський напрям) та інших 
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сфер, для яких рано чи пізно з’являються інтердисциплінарні терміни" [19: 4]. Тим самим в центрі 
лінгвокогнітивного напряму перебуває мова, як універсальний когнітивний механізм, специфіка якого полягає 
у сприйнятті, організації, зберіганні, відтворенні та передачі різнорідної інформації в колі тріадної секвенції 
ДІЙСНІСТЬ – ДУМКА – МОВА. Тобто, когнітивна лінгвістика перебуває у пошуках відповідей на питання про 
природу людської свідомості та природу мови, розвитку людства та розвитку мови, можливостей людського 
пізнання та спілкування, чим і зумовлюються перспективи подальших досліджень у цьому напрямку. 
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Гармаш Е. Л. Актуализация трансдисциплинарности когнитивной лингвистики как условие повышения 
ее экспланаторности. 

Статья посвящена вопросам антропоцентрической ориентации современной лингвистики. В работе изложена 
информация о становлении, актуализации а также развитии когнитивного направления в лингвистике. 

Рассматривается возможность повышения експланаторных возможностей когнитивной лингвистики в условиях 
ее выхода на трансдисциплинарный уровень познания. Язык освещается как уникальный инструмент доступа к 

познанию процессов получения, организации, хранения и вербализации информации. 

Garmash O. L. The Actualization of Transdisciplinarity of Cognitive Linguistics as a Condition of Increasing its 
Interpretative Power. 

The paper is dedicated to the issues of anthropocentric orientation of modern linguistics. This paper provides you with 
the information about the formation, updating and development of cognitive trend in the linguistics. The possibility of 
increasing the interpretative power of cognitive linguistics in conditions of its transition to a transdisciplinary level of 

knowledge is under the consideration. The language is highlighted as a unique tool to access the knowledge of the 
processes of reception, organizing, storing, and verbalization of information. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ НАРЦИСА ТА НАРЦИСИЗМУ В ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ  
КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 

На матеріалі текстів та науково-теоретичних розвідок французьких митців і учених простежено й 
різноаспектно висвітлено особливості функціонування образу Нарциса в французькій літературі кінця ХІХ – 
початку ХХ століття. З’ясовано специфіка трансформацій цього поняття у творчості митців. Особливу 
увагу у статті приділено дослідженню семантичного та символічного змісту цього образу у творчості 
П. Валері, І. Гаскета, А. Жіда, А. Реньє. Специфіку експлікації проаналізовано  у контексті філософсько-

естетичних поглядів митців. 

Кінець ХІХ – початок ХХ століття – один із найцікавіших і найскладніших періодів у історії культури, 
літератури зокрема. Красне письменство зламу віків розвивалося в річищі активних пошуків новаторських 
світоглядно-естетичних координат. Під впливом ідей модернізму відбувалися істотні зрушення в мистецтві того 
часу, передусім, робилися спроби осмислити кризу в соціальному середовищі та культурі, визначити шляхи 
подальшого їх руху. Література кінця ХІХ – початку ХХ століття надзвичайно розмаїта у своєму новаторстві, 
тому серед теоретичних питань, висунутих літературним процесом 90-х років ХІХ і початком наступного 
століття, одним із центральних залишається поєднання традиції та новаторства. Відтак, проблема інтерпретації 
класичної спадщини літературою зазначеного періоду належить до найактуальніших у сучасному 
літературознавстві. Дослідження актуальне й тому, що дає змогу розглянути рецепцію образу Нарциса та 
специфіку бачення нарцисизму в французькій літературі зазначеного періоду. 

Мета розвідки – простежити й різноаспектно висвітлити особливості функціонування образу Нарциса в 
французькій літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття, з’ясувати специфіку трансформацій цього поняття у 
творчості різних національних митців зокрема.  

Об’єктом дослідження обрано репрезентативні тексти та науково-теоретичні розвідки французьких митців 
і вчених кінця ХІХ – початку ХХ століття, в яких активно функціонують образ Нарциса та нарцисизм 
(П. Валері, І. Гаскет, А. Жід, А. Реньє). 

Предметом дослідження є образ Нарциса та нарцисизм у їх символіко-семантичних зв’язках з культурою та 
психологією відповідної епохи.  

Попри постійне упродовж століть звернення літераторів до згаданої теми, дотепер немає праць 
узагальнювального характеру, присвячених особливостям інтерпретації і відтворення образу Нарциса та 
нарцисизму в національних літературах, зокрема в творчості митців кінця ХІХ – початку ХХ століття, як поля 
концептуального поглиблення їх інтерпретації та реінтерпретації, перетину традиції та новаторства в системі 
об’єктивних і суб’єктивних культурних цінностей доби. Так, у низці досліджень західноєвропейських і 
американських літературознавців, присвячених висвітленню лише деяких аспектів тлумачення нарцисизму та 
образу Нарциса, розглянуто закоханість у дзеркальне відображення (С. Брем (S. Bruhm), Е. Летовуорі 
(E. Lehtovuori), афективну амбівалентність особистості (Ф. Голдін (F. Goldin), подолання фрагментарності 
особистості крізь призму Едіпового комплексу (В. Гамільтон (V. Hamilton), самозакоханість (Д. Гопкінс Шнеа 
(D. Hopkins Schnare), схильність до трансформацій (Дж. Рейпер (J. Raper), Р. Меговен (R. Magowan).  

В українському літературознавстві спроби дослідити окремі прояви нарцисизму персонажа і нарцисичні 
риси автора містяться в ґрунтовних працях О. Білецького (проблеми саморефлексії та інтроспективний 
нарцисизм), Н. Гаврилюк (образ Нарциса у творчості О. Білецького), М. Гірняк (проблема авторської свідомості 
та дзеркального відображення у творчості В. Петрова-Домонтовича), Т. Гундорової (проблеми естетизованої 
дзеркальності та нарцисичні ознаки персонажа у творчості О. Кобилянської), М. Ільницького (проблеми 
двійництва у творчості І. Франка та Ф. Достоєвського), Г. Левченко (проблеми психоаналітичної інтерпретації 
прози О. Кобилянської), А. Печарського (нарцисичні прояви особистості в творчості В. Винниченка та 
В. Підмогильного), І. Чернової (образ Нарциса в поезії О. Олеся).  

До образу Нарциса часто зверталися французькі прозаїки і поети – символісти, зазначає французький 
літературознавець А. Пейре [1: 105]. З цим образом митці пов’язували самоспоглядання і самопізнання, через 
нього репрезентували своє творче Я. І. Гаскет, А. Жід, А. Реньє активно зверталися до образу Нарциса у своєму 
художньому доробку. Щодо теоретичного осмислення поняття "нарцисизм", то літературознавці створили 
багато цікавих праць про інтертекстуальні зв’язки, поетичні перегуки образу Нарциса з іншими образами 
античної міфології, зокрема з Орфеєм, Хамелеоном, Химерою, Протеєм, Едипом [2–4]. 

"Алюзія до Нарциса" Анрі де Реньє додає сугестивності до неокласичних алегорій у вірші, стверджує А. Пейре 
[1: 105]. Нарцис постає містичним героєм: "Je m’entrevis comme quelqu’en qui s’apparait" (Я побачив, як хтось 
з’явився) [5: 16]. Серед алюзійних вказівок на Овідія знаходимо образ поцілунку води: "Un enfant vint à mourir, les 
lèvres sur eaux" (Дитина, яка прийшла, щоб померти, поцілувала воду) [2: 86, 16] і мотив закоханості у 
відображення: "Du transparent portrait auquel il fut crédule" (Прозорий портрет, якому він легко довірився) [5: 16].  
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Для Іоахіма Ґаскета Нарцис символізує душу і розум (Нарцис, тремтячи, нахиляється над озером своєї душі, 
автор називає себе Нарцисом, що вдивляється у воду й бачить себе). І. Ґаскет втілює ідеалістичні погляди на світ та 
людину в праці "Нарцис". Згодом щодо бачення себе автор зазначає: "Et se réflétant lui-même, il réflétait une image du 
monde" (Відображаючи себе, він віддзеркалює картину світу) [6: 3]. Декілька разів, переробивши свої зауваження, 
І. Ґаскет констатував: світ відображений в образі Нарциса, а кожна людина – Нарцис [6]. Отже І. Ґаскет по-
новаторськи інтерпретує античний міф, для нього світ – це гігантський Нарцис, заглиблений у самоспоглядання 
самодостатнього самобуття. Автор розглядає нарцисизм як універсальну метафору самопізнання. 

У 1891 році Андре Жід публікує "Трактат про Нарциса, теорія символу". Мислитель наголошує на 
багатозначності символу. У пошуках власного образу, форми, в яку могла б перевтілитися його душа, Нарцис 
вдивляється в ріку часу і не може зрозуміти: чи то його душа у воді, чи безперервна течія – у його душі. І те, й 
інше в постійному русі. Усе прагне досконалої праформи, якою володіють у Раю. Едем, за задумом А. Жіда, – 
сад досконалих форм і кристалізованих ідей. Доля першої людини – пасивне споглядання цих речей. Поет, на 
думку А. Жіда, бачить у мінливій речі її першообраз, бо він теж творець, а будь-яка річ – символ: "Поет – 
людина, що вміє дивитися" [7: 449]. Твори мистецтва – "це і є кристал, крихітне втілення Раю, де ідея розквітає 
у всій своїй піднесеній чистоті, де, ніби у втраченому Раю, усі форми, підкоряючись силі природної 
необхідності, перебувають у цілковитій злагодженості…" [7: 450]. Що проникливіше митець вдивляється в 
довколишній світ, то неминучіше зіштовхується із собою. Відтак для А. Жіда світ – дзеркало самого себе, 
Нарцис – це пошуки себе, спроба самоусвідомлення.  

Життєвий шлях і реакція на оточення стають джерелом поезії. Рядки вірша відповідають на запитання, які 
ставить світ чи поет сам собі. Р. Фаулі, дослідник праць А. Жіда, вважав поезію ехом, що повторює поету 
підсвідомість, або чинником, який керує свідомістю [8: 120].  

Поль Валері, на думку багатьох дослідників, – останній класик французької поезії. До написання віршів він 
звертався двічі: у молодості, тобто у 1888 – 1892 роках, і після двадцятирічного мовчання – у 1912 – 1920 роках 
[9]. Окремі його поезії були написані і протягом "безмовного" періоду, інші – згодом, після 1920 року. У кожен 
з періодів своєї творчості поет створює поезію про Нарциса. У ранньому символістичному періоді він пише 
"Нарцис мовить". Серед усіх ранніх поезій саме цей вірш автор вважав найбільш досконалим. З плином часу, 
коли поет знову повернувся до написання поезії, відбувалося значне переосмислення вірша "Нарцис мовить" у 
збірці П. Валері "Альбом давніх віршів". У період зрілості, разом із шедеврами збірки "Чари", поет створює 
"Фрагменти про Нарциса", які складаються з трьох частин. Нарешті, коли увага П. Валері прикута до театру та 
драми, в останньому періоді, він пише лібрето до драми "Кантата про Нарциса". Дослідження особливостей 
інтерпретації образу Нарциса крізь призму філософсько-естетичних поглядів П. Валері дає змогу краще пізнати 
особливості розвитку французького літературного процесу тієї доби. 

Імпульсом для написання цих віршів про Нарциса хибно вважати кризу ідентифікації та ототожнення 
головного героя з нарцисизмом – суто психологічну проблему [10: 54-55]. Імовірно, саме передісторія 
написання поезії підштовхувала дослідників до такої думки. У 1891 році під час прогулянки П. Валері зустрічає 
овдовілу баронесу мадам де Ровіру. У поета спалахують сильні почутя, але він захоплюється баронесою 
здалеку. Біограф Валері, зазначає, що поет сприймав мадам де Ровіру як "недосяжний ідол" ("une idole 
inaccessible"). Часто Валері називав її "об’єктом мистецтва, який переслідує мене" ("object d’art don’t la passion 
me haute") [11: 70]. Поета давно мучило безсоння, почуття неспокою, яке вилилося у нервовий зрив жовтневої 
ночі 1892 року. Вранці наступного дня П. Валері стверджував, що почувається іншим: "Je me sens autre ce 
matin" [11: 71]. Нарешті поет подолав муки кохання без взаємності і спрямував емоційні та інтелектуальні сили 
у річище поезії. Відбулося перетворення енергії нижчих потягів на сублімовану діяльність і переміщення лібідо 
з об’єкта на творче Я. Не розрядившись на об’єкті (коханій), лібідо поета набуло енергетичної цілісності 
нарцисичним шляхом та спрямувалося на творчий суб’єкт – поезію.  

Отже, можемо стверджувати, що твір П. Валері "Нарцис мовить" був вираженням символістської поетики, 
"Фрагменти про Нарциса" продемонстрували класицистичні погляди П. Валері, а "Кантата про Нарциса" була 
органічним поєднанням обох явищ. Як поет і драматург, П. Валері ставив перед собою складні естетичні 
завдання. Він рухався від форми до змісту. Рима втілювала ідею, хоча не адаптувала думки. Поет через 
експерименти зі звуком і сенсом досліджував питання поетичної мови. Таку зацікавленість Д. Хопкінс влучно 
називала одержимістю складними і багатозначними асоціаціями: "It is an awareness of the complexity and 
plurality of association which is latent in a perfected poetic language which is essencial for pure poetry" (Саме 
усвідомлення складності й розмаїття прихованих асоціацій удосконалювали поетичну мову, яка має важливе 
значення для чистої поезії) [12: 226]. Поет розглядав творення поезії як серйозну й нескінченну інтелектуальну 
працю. Вибір П. Валері для деяких своїх творів головним героєм міфічного Нарциса був не випадковим. Для 
П. Валері міф про Нарциса символізував нескінченний діалог митця із собою, постійний пошук ідеалу.  

Схожість поета і Нарциса французькі мислителі вбачають у здатності бачити у мінливій речі її першообраз. 
Вони розглядають нарцисизм як універсальну метафору самопізнання і порівнюють світ з Нарцисом, який не 
може припинити самоспоглядання. Самосвідомість поета та його творчість нерозривно пов’язані з 
нарцисизмом. У цій ситуації Нарцис став символом зв’язку між поетом та його творінням. У цьому контексті 
перспективним є дослідження рецепції та трансформації образу Нарциса у європейській літературі, а відтак і 
особливостей літературно-психологічних характеристик явищ пов’язаних з ним, що сприяє дослідженню 
універсальних художніх моделей особистісного буття.  
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Гладка Н. В. Трансформация образа Нарцисса и нарциссизма во французской литературе 
 конца XIX – начала XX века. 

На материале текстов и научно-теоретических исследований французских поэтов, прозаиков и ученых 
прослеживаются и разноаспектно освещаются особенности функционирования образа Нарцисса во 

французской литературе конца XIX – начала ХХ века. Выясняется специфика трансформаций этого понятия в 
творчестве поэтов и прозаиков. Особое внимание в статье уделено исследованию семантического и 

символического содержания этого образа в творчестве П. Валери, И. Гаскета, А. Жида, А. Ренье. Специфика 
экспликации анализируется в контексте философско-эстетических взглядов поэтов и прозаиков. 

Hladka N. V. The Transformation of Narcissus’ Image and Narcissism in the French Literature in the End of the 
XIX up to the Beginning of the XX Century. 

The specificity of Narcissus’ image functioning in the French literature in the end of the XIX up to the beginning of XX 
century is thoroughly highlighted on the basis of texts and scientific-theoretical researches by French artists and scholars. 

The particular attention in the article is paid to the studying of semantic and symbolic content of the Narcissus’ image in the 
works by P. Valery, J. Gasquet A. Gide, H. Régnier. The narcissism concept illustration is performed through the textual 
interpretation. The specificity of explication is analyzed in the context of philosophical and aesthetic views of the artists. 
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СТИЛІСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАГМАТИКИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

У статті визначено основні стилістичні прийоми, що використовуються для створення  прагматичного 
ефекту у художньому тексті. За основу дослідження покладено максими комунікації Г. П. Грайса, передусім, 
максими якості та кількості. Свідоме відхилення від цих максим письменником за допомогою оригінальних 

тропів, конвергенції та повторів надає оповіді значної прагматичної спрямованості. 

Дослідження прагматики художнього тексту, політичного дискурсу продовжує викликати інтерес науковців, 
є темою численних міжнародних і Всеукраїнських конференцій. Загалом, прагматика визначається як 
"міжнаукова галузь знання, що вивчає соціокультурні, ситуативно-поведінкові, психологічні, когнітивні й мовні 
чинники комунікативної взаємодії суб’єктів і відношення їх до засобів цієї взаємодії та певної знакової системи, 
що використовується комуні кантами у спілкуванні" [1: 582]. Як відомо, Чарльз Морріс, який увів термін 
"прагматика" у 1930-і роки, визначав цю галузь дещо коротше, як "відношення знаків до інтерпретатора" [2: 
42]. Стосовно прагматики художнього тексту Ю. С. Степанов визначає такі питання, які вивчає ця наука: 
ставлення письменника до дійсності, до того, що він зображує, та ставлення читача до тексту [3: 326]. 
Прагматика художнього тексту має багато спільного зі стилістикою, можна навіть вести мову про 
прагмастилістику. Зокрема, книга Елізабет Блек [4] присвячена цій новій галузі. Щоправда, професор 
О. П. Воробйова під час нашої розмови висловила думку, що прагмастилістика більше базується на 
прагматиці,ніж на стилістиці, і не є достатньо сформованою наукою. 

У нашому дослідженні прагматики тропів [5] ми визначили ряд параметрів прагматики художнього тексту. 
Водночас існує потреба у більш детальному зв’язку прагматики і стилістики художнього тексту. Мета нашої роботи 
– визначити стилістичні основи та критерії дослідження прагматики художнього тексту  в її різних проявах. 

Наш підхід базується на відомій теорії комунікативного співробітництва, запропонованій Г. П. Грайсом [6]. 
Головний принцип комунікації, який Грайс назвав принципом співробітництва, стосується вимог до учасників 
спілкування. Ці вимоги, правила включають чотири категорії максим: максими кількості, якості, релевантності 
та способу (манери) спілкування. Художній текст є також актом комунікації, і тому наведені максими властиві 
художній літературі. Проте, з метою реалізації свого комунікативного наміру, для стимулювання творчої 
активності читача, для того, щоб викликати у читача образні асоціації, емоції, автор художнього твору 
використовує такі мовні і стилістичні засоби, які являють собою свідоме недотримання, відхилення від максим 
комунікації. Максима якості передбачає: не кажи того, що ти вважаєш неправдивим. Проте відхилення від 
максими якості зумовлено самою природою художнього тексту. Грайс наводить такі тропи, як метафора, 
гіпербола, літота, іронія як приклади недотримання максими якості [6: 42]. 

На наш погляд. використання тропів, безумовно, створює значний прагматичний ефект. Проте це може 
стосуватися лише оригінальних, авторських тропів, а не стертих метафор і порівнянь, як от: leg of the table  або 
busy as a bee. Оригінальні метафори та порівняння відображають авторське ставлення до персонажів, до 
дійсності. Головний персонаж оповідання Кейт Шопен "A Harbinger" насолоджується красою жінок, як і 
красою природи: The women he painted were all like mountain-flowers. Особливий прагматичний ефект 
створюють антропоморфні та біоморфні метафори і порівняння. В оповіданнях Ділана Томаса  метафори і 
порівняння відображають єдність, навіть духовну близькість світу природи і людини: The tears ran back under 
his lids as he  thought of the first tree that was planted so near him, like a  friend in the  garden. 

Поряд з компаративними тропами, важлива роль у прагматиці художнього твору належить тропам кількості 
– гіперболі та  мейозису. Кількісна нестандартна характеристика навіть більш експліцитно відображає 
авторську позицію. Маючи фольклорне походження, гіпербола і мейозис широко використовуються у сучасній 
художній літературі, зокрема, для характеристики людей. У романі Джона Гришема "The King of Torts" дві 
жінки, коханки головного персонажу , описуються вельми негативно: The women gave each other looks that 
would terrify cobras. Часто такі тропи є синкретичними, або комбінованими, тобто поєднують гіперболу з 
метафорою або порівнянням: The woman might be as  brave as six lions, and by the look of her probably was (Джон 
Ле Карре, "Russia Horse"). 

Варто зазначити, що віднесення літоти до  прагматично важливих тропів є не зовсім коректним. Це 
традиційна термінологічна неточність, оскільки літота розуміється як мейозис (англійське understatement), 
тобто свідоме применшення властивостей, яке  базується на образності. Літота ж як подвійне заперечення не 
створює оригінальної образності, як у сучасному поліцейському романі Йєна Ренкіна: dreams of another, less 
imperfect life ("The Complaints"). 

Одним із найбільш яскравих за прагматичною спрямованістю тропів є антономазія. Метафоричний тип 
антономазії завжди включає сему оцінки, оскільки базується на зіставленні з відомими літературними, 
міфологічними героями або історичними персонажами: Every woman loves an invalid. I bring out the Florence 
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Nightingale in them (Маргарет Етвуд). Метонімічний тип антономазії включає номінацію людини на основі 
певних рис зовнішності або поведінки, як у Френсіса Скотта Фітцджеральда: "Don’t ask me", said Mr. Owl Eyes 
washing his hands of the whole matter.  

Поряд з метафорою та антономазією важливу прагматичну роль виконує алюзія. Алюзія, за визначенням 
О. О. Селіванової [1: 25], є виявом текстової категорії інтертекстуальності, вона збагачує текстову інформацію, 
створюючи численні асоціації за рахунок натяку на події, факти, інші тексти, їх персонажів. Такі натяки, 
посилання завжди несуть певну оцінку, оскільки орієнтовані на стале  сприйняття літературних або історичних 
персонажів, подій. Еркюль Пуаро, головний герой  багатьох романів і оповідань Агати Крісті, має алюзивне 
міфологічне ім’я. Його дії, інші вчинки персонажів нерідко оцінюються за допомогою міфологічних алюзій, як 
у збірці оповідань "The Mysterious Affair at Styles": It was likely to prove a Herculean task, and I did not envy John. 

Алюзія як засіб  прагматичної стилістики не має чіткого місця у системі виразових засобів. У низці робіт 
вітчизняних та зарубіжних учених алюзію відносять до тропів, а автор системної класифікації семасіологічних 
виразових засобів Ю. М. Скребнєв взагалі відносить алюзії до метафор [7: 45], з чим важко погодитись, 
оскільки алюзії нерідко є основою метафор або порівнянь. Створення класифікації засобів прагмастилістики не 
є метою нашої роботи, проте завдяки вертикальному контексту алюзивні (інтертекстуальні) асоціації можуть 
бути глибшими за метафоричні, і, відповідно, мати більший прагматичний ефект. Загалом основні тропи, які 
являють собою відступ від максими якості з метою створення особливої образності, включають оригінальні 
метафори і порівняння, метафоричний епітет, гіперболу і  мейозис, антономазію та алюзію як особливий тип 
семасіологічних виразових засобів. 

Що стосується максими кількості, то вибір стилістичних засобів є не таким однозначним. Максима кількості 
включає два постулати: 1) Зроби своє висловлення настільки інформативним, наскільки потрібно; 2) Не роби своє 
висловлення більш інформативним, ніж потрібно [6: 45-46]. Недотримання максими кількості може відбуватися у 
двох напрямках: а) як свідоме збільшення інформації; в) як свідоме зменшення інформації у тексті. 

Свідоме збільшення інформації реалізується у надмірності стилістичних засобів у тексті. Сюди належить 
неодноразовий повтор вищеназваних тропів у тексті, тобто стилістична когезія, розгортання метафор (и), якщо 
воно охоплює декілька параграфів, фонетичні і синтаксичні повтори. Така надмірність є сигналом, який автор 
подає читачеві, про важливість певної думки. Блискучий і дуже актуальний приклад двох розгорнутих метафор 
у невеликому фрагменті  спостерігається в оповіданні Рея Бредбері "The Murderer": Then I went in and shot the 
televisor, that insidious beast, that Medusa, which freezes a billion people to stone every night, staring fixedly, that 
Siren which called and sang and promised so much and gave, after all, so little […]. У цій гнівній філіппіці проти 
телебачення як засобу одурачення метафори базуються на відомих міфологічних алюзіях і створюють сильний 
прагматичний ефект. Метафори розгортаються в основному за допомогою дієслів, а завершується фрагмент 
антитезою. Тобто спостерігається значна концентрація метафор, що є проявом надмірності у художньому творі. 

Найбільш яскравим і прагматично вагомим стилістичним засобом як проявом надмірності і недотримання 
максими кількості є стилістична конвергенція. Cтилістичні конвергенції являють собою накопичення 
різноманітних стилістичних засобів, що додають експресивності один одному. Конвергенції вважаються однією 
із найскладніших стилістичних форм, вони включають як тропеїчні, так і фонетичні та синтаксичні засоби. 
Нерідко стилістичні конвергенції утворюються навколо розгорнутих метафор, як  в оповіданні Кейт Шопен 
"The Night Came Slowly":  

The katydids began their slumber song: they are at it yet. How wise they are. They do not chatter like people. They 
tell me only: "sleep, sleep, sleep". The wind rippled the maple leaves like little warm love thrills. 

Невеличкий фрагмент тексту, який можна назвати прозовою строфою, містить значну концентрацію 
стилістичних засобів: чотири антропоморфні метафори і порівняння, антитезу та  непряму ономатопею (sleep). 
Важлива роль у  наведеній конвергенції належить асонансу [і] та алітерації [І], які надають звучанню ніжності і 
поетичності. Крім того, як показало наше дослідження, саме у конвергенціях авторські метафори набувають 
концептуального характеру: ПРИРОДА Є МУДРІШОЮ ЗА ЛЮДЕЙ. Такий експліцитний аксіологічний ефект 
притаманний метафорам, гіперболам, порівнянням у  стилістичних конвергенціях у творах досить різних 
авторів: Кейт Шопен, Оскар Вайлд, Ділан Томас, Рей Бредбері. 

Іншим проявом надмірності стають лексичні стилістичні повтори, тобто когезія частин тексту. В оповіданні 
Ділана Томаса 1950-х років "The Followers" сильна позиція – початок – містить численні повтори слова rain, як 
прямі позначення, так і  різноструктурні образні засоби. Прямі позначення відзначаються високою частотністю 
– на початку оповідання вони використовуються 10 разів:  rain spat and drizzled; We stopped, soaked and alone.  
Метафоричні характеристики одного референта – дощу –  змінюються від початку до кінця твору, що створює 
градацію: Thin, dingy rain spat and drizzled→ The rain roared down to drown the  town. 

Градація відповідає емоційному стану головних персонажів – двох молодих людей, які почувають себе все 
більш самотніми. Численні характеристики дощу дозволяють утворити парадигму дощу у творі, що складається 
із суми всіх слів про це явище у творі: Дощ – сірий (the grey rain), брудний (dingy), кислий (sour), плюється 
(spat), реве (roared). Така тропеїчна парадигма характеризує дощ як вельми сумне, неприємне, навіть загрозливе 
явище. Тим самим семантика взаємодіє з синтактикою (лексика і повтори) і дозволяє виявити прагматичний 
ефект використання прямих та образних позначень дощу. Аналогічне явище можна простежити у відомому 
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шедеврі Ернеста Хемінгуея "Cat in the Rain", де сум головної героїні передано через численні описи дощу і 
кішки. Надмірність лексичних одиниць і тропів стає сильним сигналом навіть для звичайного читача, 
своєрідним знаком прагматичної когезії.  

Другий напрямок відхилення від максими кількості включає зменшення обсягу інформації. Цей напрямок 
може накладатися на іншу максиму – максиму способу або  манери (manner) мовлення, яка потребує від 
мовця  прозорості, зрозумілості [1: 374]. Тут прагматичний ефект може бути створено як на рівні речення, 
абзацу, так і цілого тексту. Зменшення обсягу повідомлення може реалізуватися, передусім, у такому 
стилістичному засобі, як  замовчування, або  апосіопезис, що являє собою незавершене висловлення. У 
такому випадку невисловлена частина фрази може бути багатою на  імплікації. У відомому оповіданні О. Генрі 
"An Unfinished Story" головний персонаж, продавщиця, живе у мріях, хоче бачити себе казковою принцесою: 
While looking in her mirror she had seen fairyland and herself, a princess, just awakening from a long slumber. Проте 
суворі реалії, бідність переривають її мрії.  О. Генрі кілька разів  використовує замовчування у творі: But  there 
was a secondhand store in Seventh Avenue where – . Невисловлене, приховане у думках дівчини – це гіркі думки 
про економію, про заощадження кожного цента без надії на краще життя. Кінець оповідання є відкритим, і 
принцип замовчування стає елементом сюжету:  

This story doesn’t get anywhere at all. The rest of it comes later – sometime when Piggy asks Dulcie again to dine 
with him, and she is feeling lonelier than usual, and General Kitchener happens to be looking the other way; and then –  

Автор  імплікує, що одного дня Делсі не витримає, зламається, поступиться залицянкам такого собі 
молодика Піггі і, напевно, буде ще більш нещасною. 

Особливою мірою принцип замовчування проявився у сюжеті оповідань Кейт Шопен. Замовчування 
пов’язано з парадоксом. Героїня відомого оповідання "The Story of an Hour" місіс Мелард отримує звістку про 
загибель чоловіка у залізничній аварії і починає переосмислювати своє сімейне життя. Зрозумівши, що вона не 
була щасливою, жінка починає мріяти про свободу, про майбутнє. Ключове слово free стає лейтмотивом твору, 
повторюється 5 разів: She said it over and over under her breath: "free, free, free". →"Free! Body and soul free! "she 
kept whispering. Проте несподівано з’являється її чоловік, живий і неушкоджений. Побачивши його, місіс 
Мелард раптом помирає. Шопен подає коротке пояснення лікарів – вона померла від радості: joy that kills 
Оксиморонне словосполучення як діагноз смерті залишає у читача сумніви, більш того, очевидний шок у місіс 
Мелард пов'язаний з розчаруванням від неможливості мати свободу. Така коротка і парадоксальна кінцівка 
залишає читачу вибір: що є реальною причиною смерті? Відповідно, цей елемент сюжету також можна віднести 
до замовчування. Багато кінцівок оповідань Шопен є відкритими, авторка не завершує оповідь, і це спонукає 
читача до роздумів, до співпереживань, як у творах "A Respectable Woman", "Two Summers and Two Souls". 

Таким чином, серед основних стилістичних засобів, що становлять основу недотримання максими  кількості, 
варто назвати стилістичну конвергенцію як яскравий прояв надмірності, когезію, а також замовчування. 

Дослідження та класифікація засобів прагмастилістики є перспективним і може бути продовжено на 
прикладі поетичних творів. Жанрові особливості можуть впливати на відхилення від максими кількості, але 
стилістичні засоби, визначені нами щодо максими якості, варто вважати універсальними. 
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Емец А. В. Стилистические критерии исследования прагматики художественного текста. 

В статье определяются основные стилистические приемы, которые используются для создания 
прагматического эффекта в художественном тексту. В основе исследования – максимы  коммуникации 
Г. П. Грайса, прежде всего максимы качества и количества. Сознательное отклонение от этих максим 
писателем с помощью оригинальных авторских тропов, стилистической конвергенции и повторов как 

средства когезии придает повествованию значительную прагматическую направленность. 

Yemets O. V. Stylistic Criteria for Investigation of Pragmatics of Literary Text. 

The article is aimed at determining the major stylistic devices which are used to create pragmatic effect in the 
literary text. Pragmatic stylistics is a relatively new branch of stylistics, and the criteria for investigating pragmatic 
effect in fiction have not been clearly formulated. The principle of investigation in this  paper is the famous principle 

of  communication cooperation suggested by H. P. Grice, particularly his maxims of cooperation. The deliberate 
flouting of maxim of quality is realized by means of original tropes: metaphor, simile, hyperbole, meiosis, 

antonomasia, as well as allusion. The flouting of quantity maxim can be performed with the help of stylistic 
convergence, as the manifestation of redundancy, repetitions and, in the plot, by means of the break in the narration. 

These stylistic devices are more typical for prose texts.  
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 

У статті визначено основні ідеї учених у сфері дослідження екологічного дискурсу, який характеризується з 
позиції культурологічного підходу. Розглянуто еволюцію таких  понять, як дискурс, екологія, культура і їх 
взаємозв'язок. Культурологічний підхід до екологічного дискурсу розкривається як такий, що сприяє 
сформуванню нового, екологічного способу мислення та світобачення, а також передбачає розвиток 
майбутнього екологічно свідомого суспільства і внутрішньої екологічної культури особистості.  

Поняття екологічного дискурсу розглядається в гуманітарних студіях не тільки з точки зору лінгвістики, 
філософії, а й з позиції культурології, формуючи так званий культурно-екологічний дискурс. На сучасному етапі 
розвитку суспільства важко уявити культуру "без її складової – екології" [1: 9], при  цьому "екологічна культура 
характеризує загальний рівень культури людини, носія екологічної свідомості, її здатність розумного 
природокористування, що передбачає здійснення господарсько-економічної діяльності, свідоме і бережливе відносно  
навколишнього природного середовища" [1: 10]. Постає питання не лише про екологічну культуру людини, а й про 
майбутній розвиток екологічно свідомого суспільства. Академік Д. С. Ліхачов, говорячи про екологію культури, 
зазначав, що "екологію не можливо обмежувати лише задачами збереження природного біологічного середовища. 
Для життя людини не менш важливим є середовище, створене культурою її предків і самою людиною. Збереження 
культурного середовища – завдання не менш істотне, ніж збереження навколишньої природи. Якщо природа 
необхідна людині для її біологічного життя, то культурне середовище також необхідне для її духовного, морального 
життя. Достовірно нова культурна цінність виникає в старому культурному середовищі" [2: 83, 87]. Таким чином, як 
зазначає вчений, є екологія біологічна й екологія культурна.  

На сучасному етапі досліджується історико-культурний аспект екологічних дискурсів, екологічний дискурс 
як культурологічний концепт (О. В. Созинов), генезис екологічного дискурсу (Д. В. Єфременко), 
культурологічний вимір екологічних проблем (М. М. Кисельов, Л. Н. Коган, Д. С. Ліхачов, Ю. Одум, 
М. Н. Епштейн та інш.), взаємодія природи і людини в рамках екологічної і культурної антропології в контексті 
культурно-екологічного дискурсу (Н. С. Гребеннікова). 

Актуальність статті зумовлена необхідністю окреслити основні шляхи формування екологічного дискурсу, 
що втілює певний образ мислення, з позицій культурологічного підходу.    

Метою статті є висвітлення шляхів еволюції понять "екологія", "культура", "дискурс" і визначення екологічного 
дискурсу з погляду культурологічного підходу. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 
охарактеризувати культурологічний підхід до екологічного дискурсу; визначити позиції учених щодо формування 
нового способу екологічного мислення; встановити взаємозв’язок між поняттями "екологія", "культура", "дискурс". 

Предметом нашого дослідження є екологічний дискурс у культурологічному висвітленні. 
Через стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, втручання людини у природу наше життя стало більш 

швидким, уразливим, і природа почала впливати на людину. Людина не повинна протистояти природі, оскільки є 
її невід'ємною частиною. Культурологічний підхід дозволяє розв'язати особливу екологічну проблему щодо 
формування екологічної і духовної культури особистості й суспільства, оскільки в його межах увага акцентується 
на збереженні культурної пам'яті, культурних цінностей, здобутків, які дозволять визначити шлях розвитку 
майбутньої людської цивілізації, тому що існування суспільства неможливе без моральності, культури і, на 
сучасному етапі, без екологічної свідомості. "Виникнення екологічного дискурсу належить до числа знакових для 
культури явищ і тісно пов'язано з формуванням екологічної свідомості, із рефлексією з приводу екологічної 
ситуації і уявленнями про стратегії вирішення екологічних проблем. Культурологія досліджує екологічну 
проблематику в різних напрямках, тому що вона вивчає формування нової суспільної свідомості, орієнтованої на 
необхідність подолати екологічні протиріччя, сприяє подоланню обмеженості особистих наукових позицій, 
односторонньої духовно-практичної орієнтації людини в її стосунках з природою" [3: 3].  

У книгах відомого вченого Ф. Капри "Поворотний пункт", "Павутина життя" [4; 5] вказується на 
необхідність розбудови нового способу мислення, "нової парадигми" глибинної екології, що передбачає зміну 
наших цінностей у контексті переходу від механістичного світобачення до екологічного. Нове бачення повинно 
будуватися на системних поглядах на життя, на світ, щоб відродити екологічне мислення, яке присутнє в нашій 
культурній спадщині [4: 390]. 

У своєму первісному значенні термін "культура" означав обробку ґрунту, культивування, тобто дії людини, 
направлені на зміни у природі, на відміну від змін, викликаних природними причинами. "У первісному змісті 
терміна було підкреслено важливу особливість культури – її людський фактор, висловлено ідею впливу людини 
та її діяльності на навколишній світ" [6: 5]. З часом цей термін набув більш широкого значення і став 
застосуватися до процесів, які пов'язані з діяльністю людини. У римлян поняттю "культура" протиставлялося 
поняття "природа". Осмислюючи місце людини у світі, вони "протиставляли поняття natura і cultura, говорячи 
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про вплив людини на навколишній світ, а Греція і східний світ протиставляли природне і культурне начала у 
самій людині" [7: 24]. Термін "культура", як і термін "дискурс", є неоднозначними. У найзагальнішому вигляді 
культура – "це сукупний результат продуктивної діяльності людей. У вузькому, особистісному розумінні 
культура – це певні цінності та норми поведінки людини в соціальному і природному оточенні" [6: 5]. У своїй 
книзі "Введение в теорию культуры: основные понятия культурологии" М. І. Найдорф наводить визначення 
культури польського соціолога Яна Щепаньского: "існують певні ідеї, які передаються із покоління в 
покоління, з цими ідеями пов'язані системи цінностей, вони, у свою чергу, визначають поведінку і діяльність 
індивідів і груп, їх способи мислення і сприйняття. Весь цей комплекс називається культурою" [8: 10]. 

Культура не можлива без її співвідношення з природним середовищем. Екологічний компонент був 
присутній у культурі з давніх давен. У цьому плані розрізняють: 1) тип культури, який відрізняється 
пристосуванням до природи (V-ХVІІ ст.); 2) культуру, за допомогою якої здійснюється побудова другої 
природи, створеної людиною, яка так само значуща як і перша (ХVІІ-ХХ ст.); 3) тип культури, який виникає в 
кінці ХХ ст. і отримує назву "засіб вижити" [9: 64]. 

Щодо терміну дискурс, то як зазначає Ю. С. Степанов, це "мова у мові". Дискурс реально існує не просто як 
"граматика", "лексикон", мова, а, передусім, в текстах, з особливою граматикою, особливим лексиконом, особливими 
правилами слововживання і синтаксису, особливою семантикою, особливим світом. Кожен дискурс – це один із 
"можливих світів". Саме явище дискурсу і є доказом тези "Мова – дім духу" і тези "Мова – дім буття" [10: 44–45], а 
екологія – це наука про дім. Природа для людини – це дім, в якому вона живе. Як зазначає Д. С. Ліхачов: "культура 
також дім для людини, причому дім, який створюється самою людиною. Сюди входять різноманітні явища – 
матеріально втілені і втілені у вигляді ідей і різноманітних духовних цінностей" [11: 92]. Під екологією, слідом за 
визначенням з Нового енциклопедичного словника, розуміємо науку про "відносини організмів і утворюваних ними 
спільнот між собою і з навколишнім середовищем" [12: 1389]. 

Дискурс як феномен культури визначає також і В. І. Карасик, підкреслюючи як його основну 
характеристику – ціннісні ознаки. "Якщо розуміти функцію об'єкта як його місце в системі більш високого 
об'єкта, то функціональною характеристикою мови є її місце в культурі" [13: 227].  

У сучасній науці існує два підходи до вивчення онтологічного статусу поняття дискурс. З одного боку, дискурс є 
об'єктивним феноменом дійсності, тобто повинен існувати один, найбільш адекватний підхід до його опису, який 
отримує своє розуміння у різних дослідників. З іншого боку, побутує альтернативний підхід – різні визначення 
дискурсу розглядаються як рівно можливі і вчений має можливість співвідносити поняття дискурсу зі специфікою 
свого дослідження [14: 20]. Тому й з'явилося розмежування таких типів дискурсу, як релігійний, політичний, 
юридичний, педагогічний, економічний, а в нашій роботі ми розглядатимемо новий тип дискурсу – екологічний. 
Поява різних типів дискурсів вказує на те, що дискурс − не просто комунікаційний процес. Дискурс − це мовленнєва 
діяльність, що обслуговує комунікативну сферу, і тексти, що виникають у результаті цієї діяльності, реалізуються в 
семіотичному просторі за допомогою вербальних і невербальних знаків, мають певну структуру, жанрові 
особливості і прецедентний тезаурус [25]. У дискурсі представлено певних учасників, які залежно від типу дискурсу, 
репрезентують свої цілі, виявляють психологічні, вікові, соціальні й культурологічні характеристики.  

Проведене зіставлення понять культура, екологія і дискурс показало, що екологія і культура ґрунтуються на 
таких параметрах як: природа – людина, суспільство – навколишній світ. Але термін "культура" має більш 
антропоцентричний характер, оскільки людина самотужки змінює природне середовище, щоб задовольнити свої 
потреби. Людина сама створює своє культурне середовище. І зараз люди "живуть  у створеному ними середовищі. Їх 
оточують власні творіння. Однак і сама природа, яку внаслідок потужнішого людського впливу небезпідставно 
почали називати "навколишнім середовищем", вимагає до себе поважного, справді культурного ставлення. Нещадна 
експлуатація природних ресурсів довела, що практично усі ці ресурси є вичерпними, а жити без них людство не 
може" [6: 7]. Якщо ми будемо раціонально використовувати набутий досвід попередніх поколінь для формування 
екологічної культури, то створимо сприятливі умови для розвитку і життя, збережемо культурні цінності нащадкам. 
"Людство з'явилося завдяки самому процесу створення культури і має потребу в цій культурі для свого виживання і 
подальшої еволюції" [4: 290]. Звідси й коріння глибинної екології як усвідомлення духовного чи релігійного, яке 
визнає "первинну цінність усіх живих істот і розглядає людей лише як особливу павутинку у павутині життя" [5: 13], 
і тому "рух за глибинну екологію спрямовано на відновлення екологічного балансу шляхом глибокого вимірювання 
ролі людини в планетарній екосистемі. "Глибинна" екологія потребує нового філософського і релігійного базису. Рух 
за глибинну екологію не ґрунтується на зовсім новій філософії, але відроджує екологічну свідомість, яка присутня в 
нашій культурній спадщині" [4: 389–390]. 

Як відомо, більшість світових релігій та культур були фактично створені навколо тих чи інших сакральних 
письмових текстів – "достатньо згадати роль Біблії в культурі євреїв і пізніше європейських народів. Це 
забезпечило письмовій формі мови престиж і пріоритет, і створило популярне ствердження, що письмова мова 
– істинна, "чиста", "правильна"" [16: 16]. Деякі автори [17: 12; 18: 24; 19: 137] стверджують, що давні тексти, 
історико-літературні пам'ятки не є дискурсами, оскільки дискурс – це "мова занурена у життя", тому термін 
"дискурс", на відміну від терміна "текст", не може бути наданий давнім текстам та іншим текстам, зв'язок яких з 
живим життям не встановлюється безпосередньо і, крім того, дискурс спрямований на прагматичну ситуацію 
[7: 12; 19: 137]. З іншого боку, обмеження Н. Д. Арутюнової стосовно давніх текстів, на думку Є. Ф. Кірова, 
може бути знято, оскільки минуле присутнє у теперішньому і визначає теперішнє, детермінуючи більшість 
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подій у теперішньому і майбутньому. "Те, що трапляється зараз, спирається на те, що було закладено у 
минулому. Більш того, мовці чи ті, що пишуть, не можуть створити нічого такого, що б не утримувалося у 
вигляді потенційної можливості у попередній тканині дискурсу: сказати чи написати можливо тільки те, що вже 
ніби існує" [20: 35, 37]. Таким чином, будемо виходити з того, що дискурс – це "все, що було написано чи 
сказано тією чи іншою мовою в рамках тієї чи іншої культури за всю історію їх існування" [21: 20].  

Необхідність розкриття екологічної компоненти в текстах і дискурсах, які сформували культуру певного 
суспільства, водночас передбачає обережне ставлення до такої інформації, оскільки вона впливає на свідомість і 
формує у такий спосіб культурну особистість. Тому для пробудження екологічної свідомості перспективним 
видається не тільки дослідження сучасних текстів з екології, а й текстів минулих поколінь, у тому числі і сакральних.   
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Жихарева Е. А. Экологический дискурс: культурологический подход. 

В статье описываются основные идеи ученых в сфере исследования экологического дискурса, который  
характеризуется с позиций культурологического подхода. Рассматривается эволюция таких понятий, как 

дискурс, экология, культура и их взаимосвязь. Культурологический поход к экологическому дискурсу 
раскрывается как такой, который способствует  формированию нового, экологического способа  мышления и 

мировоззрения, а также предусматривает развитие будущего экологически сознательного общества и 
внутренней экологической культуры личности.  

Zhykhareva O. O. Ecological Discourse: a Cultural Approach. 

This article focuses on the main ideas of researchers in the area of ecological discourse studies which are highlighted 
from the  cultural perspective. It analyzes the evolution of such notions as discourse, ecology, culture and their 

interconnections.  The paper examines a cultural approach to the ecological discourse as such that moulds a new, 
ecological way of thinking as well as the world view, and also provides the development of future ecologically-

conscious society and internal ecological culture of an individual.    
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 ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМ ПОРІВНЯЛЬНИМ ТА ПРИЧИНОВИМ  
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ XII-XVII СТ. 

У статті розглянуто структурні особливості складнопідрядних питальних речень з підрядним порівняльним 
та причиновим в англійській мові ХІІ-ХVII с., Встановлено й описано лексико-граматичні засоби середньо- та 

ранньоновоанглійської мови, причетні до аранжування таких речень. Стаття містить багатий 
ілюстративний матеріал, дібраний з різних за жанром творів середньо- та ранньоновоанглійської мови. 

Питальні речення (далі ПР) можуть бути складовою частиною моно- та поліпредикативних утворень. 
Примітно, що в англійській мові питальне оформлення отримує лише головне речення, підрядне ж зберігає 
непитальну структуру. Складнопідрядне ПР стабільно рясно вживається упродовж середньо- та 
ранньоновоанглійського періодів (grosso modo 27 %), поступаючись лише простому ПР (56 %). 
Складнопідрядні ПР з підрядним порівняльним та причиновим, що  становлять об’єкт нашої розвідки, 
нерівномірно представлені у досліджуваний період. Мета статті полягає у висвітленні структурних 
особливостей ПР з підрядним порівняльним та причиновим. Матеріал дослідження був дібраний з різних за 
жанром текстів (108 творів) середньо- та ранньоновоанглійської мови. Звернення до історичного синтаксису дає 
змогу відстежити такі ПР у діахронії і у такий спосіб визначити та описати арсенал вербальних засобів, 
причетних до аранжування досліджуваних одиниць, що у свою чергу, зумовлює актуальність такої розвідки. 
Прийнята у статті періодизація англійської мови має такі часові рамки: ME1 (1151-1250), ME2 (1251-1350), 
ME3 (1351-1420), ME4 (1421-1500), ENE1 (1501-1570), ENE2 (1571-1640).   

Підрядні порівняльні у складі ПР вводяться такими засобами: МЕ1: hweat is mare… thet (AW, VI.417); sе 
…as (там само, VI.417); se…as (там само, VII.268); leasse…then (там само, VII.290); then (там само, VII.291);   se 
…thet   (там само, VI.239-240); as (там само, V.126); as…as (там само, V.316); thone (Owl, 804); mare … then 
(AW, II.407); МЕ2: so…so (Havelok, 1084-1085); МЕ3: such…as (CA, 331); which…as (Scale, I.16.375); as (JU, 
183; CA, V.3771); thanne (JU, 100); than (там само, 86); the more … the more (там само, 253-254); many mo thanne 
(там само, 303); as…as (Regiment, 2389); mor…than (CA, V.4180-81); more…thanne (JU, 157-158); wele + 
comparative than (FDR, 331); any + comparative than (Regiment, 393-394); siche … as (Scale, I.84.2416); МЕ4: so 
(SP Bludy Serk, 64); mor than (Kempe, I.II.51.2876); then (JN, 1271); more … than (там само, II.L.XVII.2833); mare 
…than (Palis, II.981); as (Wallace, V.121); sa…as (Fabillis, 2349); so…as  (SK, IV.15.1084); as…as (A&C, 1929); 
ENE1: mor then (Tyr. Husband, 28); as (Leviathan, 414); as…as (там само, 111); as if (там само, 60); ENE2: no 
other than (Munday, XI.1549); more…than (там само, IV.484; Salmacis, 36); like (Funerall, 8); so…as (Errors, II.I.81).   

Порівняльна корелятивна пара ani so…so (1) періоду МЕ2 східно-центральний діалект), поступається за 
рясністю вживання нормативній конструкції so…as (2). В англійській мові досліджуваного періоду конструкція 
as…as як складова ПР уживається обмежено (3). Напр.:  

ME2 (1) Hwere mithe I finden ani so hey, / So Havelok is, or so sley? (Havelok, 1084-1085) – "Де можу я знайти 
такого високого, як Хавелок є, або такого здібного?"; 

ME4 (2) Wald I tak it upon my conscience / To do sa pure ane man as yone offence? (Fabillis, Husbandman, 2348-
2349) – "Чи взяв би я гріх на душу образити такого чистого  чоловіка, як ти?"; 

ENE1 (3) Does he not there as much accuse mankind by his actions as I do by my words? (Leviathan, 111). 
ПР з підрядним порівняльним реалізують (не)повну інверсію [AUX] [NP] [VP], [VP] [NP] (4), (5) або прямий 

порядок [NP] [VP] ядерних конституентів (6), (7). Головне речення структурно є повним і займає ініціальну 
позицію, підрядне перебуває у постпозиції до нього. Підрядне може бути (не)повним (особливо за наявності 
конструкцій типу comparative than…), містити паралельні конструкції (7), порядок слів прямий [NP] [VP], 
зрідка інверсований (6). Прислівник so, як правило, займає контактну препозицію (9) до релевантного слова, 
перебуваючи дистантно до as. Якщо дієслово отримує поширену експлікацію, то so просувається вправо від 
релевантного слова й перебуває у постпозиції до нього і контактно до прислівника as (8). Напр.: 

МЕ3 (4) Whi be ye faster weddid to youre abite bi mannes mariage [thanne a man is weddid to his wijf bi Goddis 
marriage]? (JU, 99-100) – "Чому ви "одружені" міцніше з вашими монашеськими звичками, ніж чоловік, 
одружений зі своєю дружиною божим шлюбом?" [AUX] [NP] [VP] у головному реченні + повне підрядне 
постпозитивно до нього; 

МЕ4 (5) And this qwestyon this ermyte axid, / 'Is the love,' quod he, 'As Gret now as yt was before, / Or owdyr yt ys 
lessyd ес __; or yt ys more ес___?' (A&C, 1928-1930) – "Чи любов зараз така ж сильна, як була? Чи вона менша, 
чи вона більша?" ([VP] [NP] у головному реченні + повне підрядне порівняльне + два еліптичні речення, де 
опускається легко відновлювана частина речення as yt was before); 
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МЕ4 (6) [S [NP Who amonge dukys] [VP was myghtyere]]  / Than [S [VP was] [NP Sampson]]? (St Anne, 482-483) 
– "Хто серед принців був сильнішим за Самсона?" ([NP] [VP] у головному реченні + повна інверсія у підрядній 
частині); 

МЕ4 (7) [S [NP Or who amonge judges was holyere] / than [NP Samuel]? (St Anne, 484-485) – "Або хто серед 
суддів був святішим від Самуїла?" ([NP] [VP] у головному реченні + неповне підрядне: еліптизується предикат 
за аналогією до паралельної конструкції прикладу (117) Than was Sampson); 

МЕ4 (8) But why [SO___] sufferd He to be arayed / Of His owyn servauntis so as he was? (SK, IV.15.1083-1084) – 
"Але чому так страждав він, щоб до нього ставилися його власні слуги таким чином?" (просування so у 
неконтактну постпозицію до релевантного слова sufferd);  

ENE2 (9) Am I so round with you as you with me, / That like a football you do spurn me thus? (Errors, II.I.81-82) 
(so у контактній препозиції до релевантного слова). 

Отже, характерною рисою ПР з підрядним порівняльним є неприпустимість позиційного варіювання 
головної і підрядної частин речення: головна частина завжди розташована препозитивно до підрядної частини. 
Порядок головних членів речення у таких ПР, як і в простих, може бути інверсованим (не / повна), прямим. 
Підрядна частина, демонструючи високий ступінь залежності від головної частини, що відображається у 
наявності еліпсису, здебільшого має порядок [NP] [VP], хоча спорадично трапляються випадки (не)повної 
інверсії, особливо коли головне речення має прямий порядок слів.  

ПР з підрядним причиновим у своєму складі нестабільно представлені у різні періоди й у різних текстах. 
Так, найвища питома вага ПР такого типу зафіксована у текстах теологічного спрямування, диспутах, байках 
часового відрізка МЕ3 – МЕ4 'Jack Upland,' 'The Life of Saint Katherine,' 'Morall Fabillis'  Р. Хенрісона. Підрядні 
причинові, що входять до складу ПР, маркуються такими засобами: ME1: thurh (= because) (AW, VI.169); thurh 
thet (там само, VI.794); for юan юat (= because) (Owl, 793-794); ME2:  syth (Chan D'Ave, §79.44); ME3:  sithen sithe 
(LofL, 187); syn (Regiment, 1085; Scale, II.20.1080); was thy cause why (Regiment, 1556); be + the cause (Asneth, 
620); sith (Merchant, 2980; FDR, 488; JN, II.LXV.2748); sithe…whi (JU, 92-93); sen (Fabillis, 1028); ME4:  sen 
(Wallace, II.197; Lufaris, 110; JN, II.LXIV.2688); whi…sith (SK, IV.31.2007-2008; JU, 178-180); sith (там само, 
212); sithen (там само, 279); sithen…whi  (там само, 180-181); is the cause (Lufaris, 59); syth (St Anne, 401); for to 
(SK, II.21.1026); syne (Wallace, II.181); and (=since) (SK, IV.12.766); sith…whi (там само, V.27.1570-1571); 
syth…why (там само, II.XVIII.923); is…the cause quhy (Fabillis, 2344); sythyn that (A&C, 1752-1753); ENE2: that 
(Errors, III.II.53); since (Diana, p.29, 6th decad.X).  

Сполучник сучасної англійської мови на позначення причини because (by cause= for the reason), друга 
частина якого запозичена з давньофранцузької мови до початку ХІІІ ст. [1: 85, 130, 152], нами не зафіксований 
у ПР текстів досліджуваного періоду. Побіжне вивчення матеріалів текстів, датованих часовими рамками, що 
лежать поза межами нашого дослідження, свідчить на користь уживання такого сполучника з періоду ENE3. 
Підрядне причинове може приєднуватись асиндетично до головного, особливо якщо у головному реченні 
присутня вказівка на позначення причини – на зразок the cause (10). Напр.:  

ENE3 (10) Dost thou thinke because a cloud sometimes may cover and obliterate the Sun, that it Will therefore 
shine no more? (Stage Players, 16).  

Порядок розташування головного і підрядного речень є довільним на відміну від ПР з підрядним 
порівняльним. Підрядне причинове може розміщуватися у пре- / постпозиції до головного речення (11), (12), 
таке позиційне варіювання особливо помітне у період МЕ3. Порядок ядерних конституентів головного речення 
переважно інверсований ((не)повна) 1) [AUX] [NP] [VP] (14), 2) [VP] [NP] (15), 3) зрідка прямий [NP] [VP] (16). 
У період МЕ1-МЕ2 ПР може містити неповне головне речення з одним ядерним конституентом (переважно 
[VP]) (13). Підрядне причинове стабільно реалізує прямий порядок [NP] [VP], що можна вважати діахронічною 
константою. Пор.:  

ME3 (11) And syn for wil God him punysshid so, / How shal the dede unpunysshid go? (Regiment, 1728-1729) – "І 
так, як з волі Бога його покарано, як діяння може уникнути кари?" (підрядне + головне); 

МЕ3 (12) Why be ye so dull, / Sith ye knowe I am yeur own, right as your hert well? (Merchant, 1178-1179) – 
"Чому ви такі засмучені, коли знаєте, що я ваш, як ваше серце?" (головне + підрядне); 

ME1 (13) Telstu bi me юe wurs for юan / юat ih but anne craft ne kan? (Owl, 793-794) – "Невисокої думки про 
мене, тому що я маю лише один хист?" (односкладне головне речення + постпозитивне підрядне причинове SV); 

МЕ3 (14) S1 [Shal man eschue / Swich lyf], S2 [syn God that same wolde ay sue]? (Regiment, 1084-1085) – 
"Мусить чоловік шукати таке життя, коли Господь тим самим буде йти?" (неповна інверсія ядерних 
конституентів головного речення); 

МЕ4 (15) Frere, whi stele ye mennes children to make hem of youre settis, sith thefte is agens Goddis heestis, and 
for lesse prise men ben hangid on gallowis? (JU, 168-169) – "Чому крадеш людських дітей щоб зробити своїми 
прихильниками, у той час, як крадіжка є проти заповідей Бога? І за менші діяння людей вішають на 
шибеницях." (VS у головному реченні + постпозитивне підрядне причинове з  порядком SV); 

МЕ3 (16) O litil book, who gaf thee hardynesse / Thy wordes to pronounce in the presence / Of kynges ympe and 
princes worthynesse, / Syn thow al nakid art of eloquence? (Regiment, 5440-5443) – "О, маленька книжко, хто дав 
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тобі сили твої слова промовляти у присутності короля й принців, оскільки ти вся – красномовність?" (SV у 
головній і підрядній частинах). 

Отже, у досліджуваний період ПР із складнопідрядними причиновими використовуються переважно у 
творах з високим дидактичним потенціалом (теологічні, байки, релігійні диспути). Такі тексти розраховані на 
пропаганду певного суспільного досвіду й покликані пояснювати причину важливих для автора подій, 
впливаючи на читача завдяки вказаним ПР. Особливістю структури таких ПР є, по-перше, нефіксоване взаємне 
місцеположення залежних і незалежних речень, по-друге, інверсія ядерних конституентів: [VP] [NP], або [AUX] 
[NP] [VP] у головному реченні, по-третє, прямий порядок ядерних конституентів залежного (підрядного) 
речення і, нарешті двоскладність залежного речення (еліптизованих чи односкладних підрядних причинових 
засвідчено не було).  

Перспективним вбачається дослідження складнопідрядних порівняльних та причинових речень у 
давньоанглійський період та зіставлення їх структурних особливостей в інших давньогерманських мовах.  
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Калытюк Л. П. Вопросительные предложения с придаточным сравнительным и причины  
в английском языке ХІІ-ХVII в.  

В статье рассматриваются структурные особенности сложноподчиненных вопросительных предложений с 
придаточными сравнительными и причины в английском языке XII-XVII в. Определены и описаны лексико-
грамматические средства средне- и ранненовоанглийского языка, привлекаемые к аранжировке таких 
предложений. Статья содержит богатый иллюстративный материал, собранный из разножанровых 

источников средне-  и ранненовоанглийского языка. 

Kalytyuk L. P.  Interrogative Complex Sentences with Clauses of Comparison and Reason  
in the English Language of XII-XVII C. 

The article aims at investigating the structural characteristics of complex interrogative sentences with clauses of 
comparison and reason in the Middle and Early New English. The primary attention is paid to the lexico-grammatical 
means and word order of the sentences. They are viewed in the diachronic perspective, the analysis is based on the rich 

data selected from the Middle and Early New English texts representing different literary genres.  
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ЦІННІСНА СТРУКТУРА СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ  
(НА МАТЕРІАЛІ СЛОГАНІВ НІМЕЦЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ) 

У даній статті на основі аналізу лексичного складу слоганів політичної реклами здійснено дослідження 
ціннісної структури сучасного німецького політичного дискурсу. З’ясовано, що ціннісно орієнтованими 
семантичними домінантами виступають поняття: робота, соціальна захищенність, Німеччина, Європа, 
захист навколишнього середовища, освіта та мир. Розглянуто особливості конкретизації даних ціннісних 

пріоритетів у слоганах основних політичних партій ФРН, визначено їх комунікативно-прагматичні функції та 
роль у формуванні іміджу конкретної політичної партії.    

Для сучасної наукової парадигми характерним є інтенсивне вивчення проблеми взаємозв’язку мови й 
політики. Дані питання розглядаються представниками багатьох наук – психологами, соціологами, філософами, 
політологами, мовознавцями. З позицій лінгвістики значна увага приділяється аналізу специфіки мовного 
впливу в текстах політичної реклами (див., наприклад, дослідження Т. В. Гулак, А. В. Ковалевської, 
Ю. В. Кривобок, Н. В. Ложевої, П. О. Миронової, Г. Г. Почепцова, А. П. Чудинова та інших). 

Політичну рекламу вважають одним із найбільш важливих та впливових інструментів проведення 
політичних кампаній. "Виконуючи інформаційну та пропагандистську функції, політична реклама впливає на 
зміст та якість соціальних цінностей, традицій і норм, які регулюють політичні відносини" [1: 1]. Політична 
реклама розглядається як комунікативний процес, в основі якого лежить інтенція адресанта – здійснити вплив 
на адресата-виборця, спонукати його до певної пост-комунікативної дії (політичного вибору, участі в 
політичних процесах, тощо) [2: 4; 3: 7].  

Фундаментальна мета політичної комунікації – регулювання фізичної та інтелектуальної діяльності адресата 
– обумовлює прагматичний зміст такого жанру політичної реклами, як слоган. Слоган відносять до 
імперативних жанрів політичної комунікації [4: 31], в яких на перше місце виходить регулятивна функція мови, 
що об’єднує ті випадки використання мови, коли мовець безпосередньо прагне вплинути на адресата [5: 83]. 
Реалізація даної комунікативної мети здійснюється через застосування певних стратегій і тактик спілкування, 
які, в свою чергу, зумовлюють особливості мовної організації слоганів.  

Актуальність теми статті обумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на вивчення 
різноманітних аспектів мовної комунікації в політичному дискурсі, зокрема, стратегій і тактик спілкування, що 
слугують реалізації комунікативної мети адресанта. 

Мета дослідження – виявити специфіку ціннісної структури німецьких політичних слоганів і встановити 
зв’язок між ціннісним семантичним планом висловлювань та прагматичним планом організації текстів 
політичної реклами. 

Об’єктом дослідження виступають лексичні одиниці, що відображають ціннісну систему політичного дискурсу. 
Предмет аналізу становлять ціннісноорієнтовані семантичні домінанти слоганів німецької політичної реклами.  
Матеріалом дослідження слугують 150 слоганів найбільших політичних партій Німеччини – Соціал-

демократичної партії Німеччини (SPD); Християнсько-демократичного союзу (CDU); Християнсько-
соціального союзу (CSU); Вільної демократичної партії (FDP); Лівої партії (Die Linke); партії Союз90 / Зелені 
(Bündnis90 / die Grünen), які використовувались у виборчих кампаніях протягом 2002-2011 років. 

 Наукова новизна отриманих результатів визначається порівняльним аналізом ціннісної організації 
слоганів різних політичних партій Німеччини.  

Дослідження прагматичної сторони комунікативних процесів у політичному дискурсі передбачає виявлення 
принципів мовленнєвого впливу в ситуаціях переконання, оскільки досягнення мети політичного дискурсу, що 
полягає в здобутті певного практичного результату – підтримки виборців, учасників електорального процесу, 
передбачає елемент переконання адресата [6]. Комунікативне завдання переконання реалізується, зокрема, 
через стратегію прогнозування аудиторії. Спираючись на очікування виборців, політики вибирають для себе 
роль та відповідну їй мовленнєву "маску", формують задуманий імідж [7: 198; 8].  

Прогнозування аудиторії неодмінно враховує систему цінностей та антицінностей, які визначають 
політичну свідомість окремої людини, соціуму та нації загалом. На думку А. П. Чудинова, "цінністю" є те, що 
суб’єкти політичної діяльності вважають найбільш важливим для себе, до чого вони прагнуть, за що готові 
боротися. "Антицінністю" є те, що сприймається як небажане, шкідливе, проти чого борються суб’єкти 
політичної діяльності [4: 39].  

Ціннісна орієнтованість слоганів німецької політичної реклами відображається в їх лексичному наповненні, 
зокрема, у високій частотності слів, що позначають релевантні для виборців цінності та антицінності. Як 
показав аналіз, у переважній частині слоганів політичних партій ФРН репрезентовано цінності матеріального 
характеру (52 слогана; 35 %), пов’язані із забезпеченням матеріального добробуту виборців. Зазначені цінності 
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виражені номінаціями "робота", "робочі місця" (13 слововживань), "заробітна плата" (9), "мінімальна заробітна 
плата" (4), "економіка" (5), "економічне зростання" (1): Arbeit schützen und schaffen: Wir in Europa (CDU / CSU); 
Nur Arbeit schafft Sicherheit! (FDP); Die SPD kämpft für Arbeitsplätze. Für meinen und auch für Ihren (SPD); Ein 
Lohn muss zum Leben reichen! (SPD); Mindestlohn europaweit! (Die Linke); Wirtschaft rauf – Löhne rauf! (SPD); 
Wachstum. Arbeit. Sicherheit (CDU / CSU). 

Лексичні одиниці, що позначають антицінності матеріального характеру, є також найчисленнішими серед 
усіх тематичних груп. Вони представлені такими номінаціями, як "високі податки" (5), 
"міліонери / багатії / акули бізнесу" (5), "банки, що загнивають" (3), "урізання заробітної плати / несправедлива 
заробітна плата" (3), "криза" (2), "бідність" (1), "диктатура фінансових ринків" (1): Steuern runter statt erhöhen! 
(CDU/CSU); Bildung rauf, Steuern runter (FDP); Profiteure zur Kasse!; Millionäre zur Kasse (Die Linke); Finanzhaie 
würden FDP wählen. Für ein Europa, in dem klare Regeln für alle gelten (SPD); Statt marode Banken zu sanieren in 
öffentliche Bildung investieren: in die Zukunft unserer Kinder!; Die Zeit drängt: Mindestlohn statt Lohndumping! (Die 
Linke); Stoppt die Lohnungerechtigkeit (Die Grünen); Aus der Krise hilft nur Grün; Wir kämpfen für eine 
Mindestsicherung, die vor Armut schützt!; Gegen die Diktatur der Finanzmärkte (Die Linke).  

Між частотою вживання слів, що позначають матеріальні цінності / антицінності в слоганах різних політичних 
партій, спостерігаються різкі розбіжності: SPD – 15 / 4; Die Linke – 6 / 12; CDU/CSU – 5 / 2; FDP – 4 / 2; Die Grünen 
– 1 / 2. Найчастіше політична цінність "матеріальний добробут" фігурує в слоганах партії SPD. У переважній 
більшості слоганів партії Die Linke представлені антицінності, засобами експлікації яких слугує негативно 
забарвлена та пейоративна лексика.  

Друге місце за кількістю окремих номінацій та частотою їх вживання займає група цінностей соціально-
політичного характеру (38 слоганів; 25 %). Семантичною домінантою виступає соціальна захищенність (21), що 
експлікується номінаціями "соціальний прогрес", "соціальна Європа", "соціальна ринкова економіка", 
"соціальна справедливість", "соціальна країна", "соціальна ідея": Gemeinsam für den Sozialen Fortschritt – in 
Europa und in Deutschland; Für eine neue soziale Idee (Die Linke); Für das soziale Europa (SPD); Wirtschaft & 
Umwelt, Menschlich & Sozial! Für ein besseres Europa! (Die Grünen); Für eine Soziale Marktwirtschaft 
(CDU / CSU); Ihre Erststimme für soziale Gerechtigkeit (SPD). Дані політичні цінності є традиційно значущими 
для німецьких виборців – їх фундаментальна роль відображена, зокрема, в конституції країни, яка визначає 
Німеччину як демократичну й соціальну федеральну державу: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein 
demokratischer und sozialer Bundesstaat [9]. 

На периферії даної тематичної групи знаходяться лексичні одиниці, що позначають такі політичні й 
загальнолюдські цінності, як свобода (7), рівність (3), гуманізм (3), солідарність (2), громадянські права (2), 
демократія (2): Mehr Freiheit durch Bürgerrechte (FDP); Reichtum für alle; Gleicher Lohn für Frauen!; Die 
Bürgerversicherung. Solidarisch, gerecht und leistungsfähig (SPD); Kern des Demokratieprinzips – CDU; 
Deutschland. Sozial und Demokratisch (SPD). 

Варто зауважити, що зазначені ціннісні орієнтири представлені досить нерівномірно в слоганах різних 
партій, найчастіше вживаними вони є в гаслах партій Die Linke (12) та SPD (10). Крім того, в даній лексико-
тематичній групі зафіксовано вживання лише двох негативно забарвлених одиниць для позначення 
антицінностей (Überwachungswahn, Angst), що може свідчити про загальний високий рівень дотримання 
політичних прав і свобод громадян. Проте, з іншого боку, актуалізація певних цінностей імплікує 
пресуппозицію відсутності бажаних засобів у владних структурах. Так, наприклад, у гаслах Eine starke LINKE 
für ein sozialeres Land; Bürgerfreiheit sichern (FDP) імпліцитно виражено недоліки в соціальній системі та в 
сфері забезпечення громадянських прав і свобод. 

Цінності соціального життя, що охоплюють суспільні інституції, які з’являються в ході прогресивного 
розвитку людства та є необхідними для життєдіяльності суспільства (родина, нація, клас, держава) [4], 
представлено в 28 слоганах (19 %) через номінації: 

• "Німеччина" (14): Deutschland. Erfolgreich. Machen; Deutschlands Chancen nutzen (CDU); Deutschland 
braucht Sie; Deutschland kann es besser (FDP); Deutschland bewegt sich (Die Linke).  

• "Європа" (14): Für das soziale Europa. Wählen Sie SPD!; Für den Weg aus der Krise: Wir in Europa 
(CDU / CSU); Für Deutschland in Europa (FDP); Gemeinsam für den Sozialen Fortschritt – in Europa und in 
Deutschland (Die Linke); Für ein besseres Europa! (Die Grünen);  

• на периферії даної групи цінностей соціального життя знаходиться номінація "родина" (Wir haben die 
Kraft für STARKE Familien), вживана лише в одному слогані партії CDU. 

Розбіжності в частоті вживання номінацій "Німеччина" та "Європа" (SPD – 1 / 5; CDU / CSU –6 / 5; FDP – 5 / 2; 
Die Linke – 2 / 1; Die Grünen – 0 / 1) відображають спрямованість головного вектору діяльності окремих 
політичних партій переважно на захист національних інтересів (FDP), укріплення європейської спільноти (SPD), 
або переслідування обох цілей водночас (CDU / CSU). Характерною особливістю даної лексико-тематичної групи 
цінностей є відсутність лексичних одиниць на позначення антицінностей у сфері суспільних утворень. 

У 13 слоганах (9 %) ціннісною домінантою виступає екологічна безпека, представлена номінаціями 
"поновлювальні джерела енергії", "екологічно чиста енергія", "захист від атмосферних впливів", "екологічно 
чисті автомобілі", "біопродукти": Atomkraft sofort abschalten – erneuerbare Energien ausbauen! (Die Linke); Die 
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Zukunft ist erneuerbar (Die Grünen); Klimaschutz wirkt! Aus der Krise hilft nur Grün; Mehr E-Wagen!; Bio, Baby! Aus 
der Krise hilft nur Grün. 

Особливістю даної тематичної групи є переважання за частотою вживання негативно забарвлених 
лексичних одиниць, що репрезентують антицінності (7), серед яких номінації "атомна енергія", "атомні 
концерни", "мутації, викликані впливом радіації": Atomkraft? Nein, danke!; Atomkonzerne entmachen! (Die Linke); 
Gegen neue Atom-Mutationen: Mit WUMS! (Die Grünen).  

Політична цінність "екологічна безпека" представлена в слоганах лише трьох партій (Die Grünen – 6; Die 
Linke – 4; SPD – 3). Це пояснюється тим, що зворотньою стороною боротьби за чисте навколишнє середовище 
виступає загроза технологічного регресу, тому "спекуляція" та популізм на цій ідеї – неприпустимі; вона 
потребує фахової і сумлінної політичної уваги" [10]. 

Цінності духовного життя й культури відтворені в 12 слоганах (8 %) і репрезентовані номінаціями "освіта" 
та "знання": Bildung. Arbeit. Soziale Gerechtigkeit (SPD); Bildung rauf, Steuern runter (FDP); Wissen schafft Zukunft! 
(Die Linke); Wachstum durch Bildung! (Die Grünen). 

Зазначені цінності представлені в слоганах всіх політичних партій: FDP – 4; SPD – 3; Die Linke – 3; 
CDU / CSU –1; Die Grünen – 1. Іншою особливістю даної тематичної групи є відсутність лексичних одиниць, що 
позначають антицінності в сфері духовного життя й культури. 

Ціннісний пріоритет "збереження миру", що відноситься до цінностей-засобів, втілення яких виступає умовою 
реалізації тих чи інших політичних ідеалів [10], представлений номінаціями "мир", "роззброєння", "допомога 
країнам, що розвиваються": Frieden für Generationen! (Die Grünen); Unser Land muss Frieden schaffen, konsequent auf 
Abrüstung und Entwicklungshilfe setzen (Die Linke). Дана ціннісна домінанта маніфестується в 6 слоганах (4 %), 5 з яких 
є слоганами партії Die Linke. Антицінності вербалізовані через номінації "війна" та "бомбадувати": Die Bundeswehr 
darf sich nicht an den Kriegen beteiligen; Frieden kann man nicht herbeibomben (Die Linke).  

У багатьох випадках слогани мають декілька ціннісних векторів, як, наприклад, слоган партії Die Grünen – 
Wirtschaft & Umwelt, Menschlich & Sozial! Für ein besseres Europa! Актуалізуючи різні ціннісні орієнтири – економіка, 
середовище, гуманізм, соціальний захист, Європа – адресант розраховує на підтримку широкого кола виборців.    

Одним із важливих критеріїв виявлення системи цінностей того чи іншого суб’єкта політичної діяльності 
слугує аналіз конкретизації уявлень про цінності та антицінності [4: 38]. Як зауважують політологи, цінності 
мають значні відмінності в змістовному навантаженні в різних ідейно-політичних системах, хоча "в результаті 
зближення неоконсерватизму наприкінці ХХ ст. із лібералізмом у розумінні деяких ціннісних пріоритетів, їх 
позиції щодо соціального прогресу, прав людини, її соціально-економічної активності та доктрини 
"відповідальної рефлексуючої держави" майже співпадають" [10]. 

 Так, у слоганах партії SPD матеріальні цінності "робота" та "заробітна плата" контекстуально поєднуються 
з поняттям соціальної справедливості: Bildung. Arbeit. Soziale Gerechtigkeit; Gerechter Lohn / Fairer Lohn. У 
слоганах партій CDU, CSU та FDP дані цінності утворюють єдиний синтагматичний ряд з поняттями 
"економічний розвиток" та "освіта" (Wachstum. Arbeit. Sicherheit (CDU / CSU); Unsere Jugend braucht Bildung, 
Arbeit, Zuversicht (FDP)), які виступають об’єктивними передумовами утворення нових робочих місць. 

Для конкретизації цінності "заробітна плата" в слогані партії SPD акцентується відповідність її розміру 
рівню розвитку економіки та якості праці: Wirtschaft rauf – Löhne rauf!; Gerechter Lohn / Fairer Lohn / Anständige 
Löhne für Gute Arbeit. У слогані партії FDP рівень заробітної плати розуміється як стимул для подальшої праці 
(Arbeit muss sich wieder lohnen), тоді як змістовою домінантою слоганів партії Die Linke є забезпечення 
прожиткового мінімума/мінімальної заробітної плати, що відображає спрямування політики партії на захист 
соціально слабких груп населення: Mindestlohn / Mindestversicherung europaweit.   

Номінація "робочі місця" утворює єдиний синтагматичний ряд з лексемою "боротися" в слогані партії SPD 
(Die SPD kämpft für Arbeitsplätze), що наголошує на рішучості дій даної політичної сили та імпліцитно виражає 
критику політики влади, тоді як в слоганах провладної фракції CDU / CSU цінність "робочі місця" 
конкретизується позитивно забарвленими лексичними одиницями "зберігати" та "створювати": Arbeit schützen 
und schaffen: Wir in Europa.  

Як уже зазначалось, у слоганах партії SPD та Die Grünen політична цінність "справедливість" трактується 
переважно в контексті здобуття матеріальних благ, а саме, забезпечення справедливої заробітної плати (Fairer 
Lohn für Gute Arbeit. Mehr SPD für Europa; Stoppt die Lohnungerechtigkeit: Mit WUMS! Für ein besseres Europa!), 
тоді як у слоганах партії Die Linke справедливість конкретизується з точки зору створення рівних можливостей: 
Ausstieg durch faire Chancen. 

Захист свободи людини та громадянських прав активно пропагується в лозунгах партії FDP: Freiheit stärken, 
Bürgerrechte schützen; Bürgerfreiheit sichern. На думку політологів, таким чином сучасний лібералізм утворює 
нову теорію соціальної справедливості, яка прагне поєднати право і мораль [10]. Фракція CDU/CSU пропагує 
свободу й безпеку в Європі (Für Freiheit und Sicherheit: Wir in Europa), тоді як у слогані партії Die Linke дана 
політична цінність конкретизується через протиставлення антицінностям "страх" та "незаконне стеження" 
(Freiheit statt Angst – Stoppt den Überwachungswahn!). 

Ціннісна домінанта "солідарність" представлена в слоганах партії SPD як атрибут системи соціального 
страхування громадян (Die Bürgerversicherung. Solidarisch, gerecht und leistungsfähig), тоді як в лозунгу партії Die 
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Linke солідарність трактується в контексті колективного протистояння законам, що, на думку даної політичної сили, 
погіршують становище певних соціальних груп населення: Gegen die Rente ab 67! Für Jung und Alt solidarisch. 

Поняття "демократія" фігурує в слогані партії SPD як атрибут поняття "Німеччина" (Deutschland. Sozial und 
Demokratisch), тоді як у слогані партії CDU дотримання принципу демократії пов’язується з діяльністю даної 
політичної сили: Kern des Demokratieprinzips – CDU. 

 Загалнолюдська цінність "рівність" маніфестується лише в слоганах партії Die Linke й конкретизується в 
гендерному (Gleicher Lohn für Frauen!) та матеріальному аспекті як рівність людей в їх праві на власність: 
Reichtum für alle. 

Ціннісна домінанта "Німеччина" конкретизується в слоганах партій СDU, CSU та FDP поняттями "успіх, 
розвиток": Deutschland. Erfolgreich. Machen (CDU/CSU); Aufwärts für Deutschland (FDP). Проте, якщо фракція 
CDU/CSU виступає за створення сильної європейської спільноти як необхідної умови успішного розвитку 
країни (Starkes Europa – gute Zukunft für Deutschland), то в слогані партії FDP наголошується на укріпленні 
позицій Німеччини в Європі (Stark für Deutschland in Europa). У слоганах партій SPD та Die Linke на перше 
місце виходить ідея розвитку соціальних цінностей в країні: Deutschland. Sozial und Demokratisch (SPD); 
Gemeinsam für den Sozialen Fortschritt – in Europa und in Deutschland. (Die Linke). 

Ціннісна домінанта "Європа" уточнюється в лозунгах партії SPD поняттями соціального характеру – 
порядок, справедливість, соціальний прогрес: Für ein Europa, in dem klare Regeln für alle gelten; Für ein Europa 
der fairen Löhne; Für das soziale Europa. У слоганах фракції CDU/CSU до цього додаються поняття матеріально-
економічної сфери (Für einen starken Euro/Für den Weg aus der Krise: Wir in Europa), а у багатовекторному 
слогані партії Die Grünen – Wirtschaft & Umwelt, Menschlich & Sozial! Für ein besseres Europa! дана ціннісна 
домінанта конкретизується також через поняття екологічної безпеки. 

Ціннісна домінанта "освіта" розглядається в контексті соціальної справедливості й рівності (Bildung. Arbeit. 
Soziale Gerechtigkeit; Bildung darf nicht vom Konto der Eltern abhängen (SPD)); прав громадян (Bildung ist ein 
Bürgerrecht (FDP)); економічного розвитку (Wachstum durch Bildung! Aus der Krise hilft nur Grün) та 
забезпечення майбутнього (Wissen schafft Zukunft!). Атрибутами, уточнюючими дане понятття, виступають 
лексеми "добрий", "кращий" (Wir haben die Kraft für GUTE Bildung (CDU/CSU); Bessere Bildung wählen (FDP)) 
та "безкоштовний" (Weil gute und kostenlose Bildung ein Recht ist. Deshalb SPD). У слоганах партії Die Linke зміст 
даної політичної цінності розкривається через протиставлення антицінностям – направлення коштів на 
допомогу банкам, замість фінансування системи освіти: Statt marode Banken zu sanieren in öffentliche Bildung 
investieren: in die Zukunft unserer Kinder!; Mehr Geld für Bildung, nicht für Banken! 

Аналіз найбільш частотних лексичних одиниць дозволив виявити ціннісноорієнтовані семантичні 
домінанти, які формують імідж окремих партій. Для фракції CDU/CSU такими домінантами є імідж "сильної" 
партії, яка позиціонує себе як колектив (передано багатократним повтором займенника Wir), здатна забезпечити 
захист (Wir haben die Kraft; Sicherheit, schützen, Schutz, stark, stärken), пропагує євроінтеграцію країни (Wir in 
Europa; Die CDU ist die deutsche Europa-Partei) та зміцнення економічного розвитку держави (Deutschlands 
Chancen stärken; Deutschland. Erfolgreich. Machen). Серед актуалізованих антицінностей (3) підвищення 
податків та економічна криза: Steuern runter statt erhöhen!; Für den Weg aus der Krise. 

У слоганах партії FDP пропагується імідж центриста (Hier ist die Mitte; Die Mitte wählen; Die Mitte stärken!; 
Unsere Stärke ist die Mitte!). Іншими семантичними домінантами є зміцнення держави (Aufwärts für Deutschland; 
Deutschland braucht Sie; Deutschland kann es besser), захист громадянських прав і свободи людини (Mehr Freiheit 
durch Bürgerrechte; Freiheit stärken, Bürgerrechte schützen), економічне зростання та розвиток освіти 
(Leistung/Innovation/Aufschwung/Bessere Bildung wählen). Антицінностями (2) виступають високі/несправедливі 
податки (Bildung rauf, Steuern runter; Faire Steuern wählen).  

Ціннісним пріоритетом партії SPD є боротьба за соціальну справедливість (Ihre Erststimme für soziale 
Gerechtigkeit; Für das soziale Europa), матеріальний добробут – забезпечення робочими місцями та зростання 
заробітної плати (Sichere Arbeit – Gerechter Lohn), а також інтеграційні процеси в Європі, що передано 
багатократним повтором фрази Mehr SPD für Europa. Антицінностями (6) виступають поняття економічного та 
екологічного характеру, виражені номінаціями Lohndumping, Dumpinglöhne, Luxusprodukt, Finanzhaie, Atomkraft.   

Партія Die Linke позиціонує себе як борець за соціальну справедливість, рівність, солідарність та мир: Wer 
für Frieden und soziale Gerechtigkeit ist, muss DIE LINKE wählen!; Reichtum für alle. Hier ist die Linke: eine für alle 
und alle für eine. В економічній сфері партія виступає за забезпечення мінімальної заробітної плати: Mindestlohn 
gerade jetzt!; Mindestlohn: per Gesetz! Партія Die Linke окреслює завдання свого політичного курсу, 
орієнтуючись на незадоволення станом речей у соціально-економічній, політичній та природно-техногенній 
сфері, тому переважна більшість усіх антицінностей (19 з 33) фігурують саме в слоганах даної партії: Hartz IV 
abwählen! Dieses Gesetz demütigt, grenzt aus und macht arm, vor allem Kinder; Atomkonzerne entmachten!; Raus aus 
Afghanistan. Експлікуючи негативне, адресант створює страхітливу картину дійсності, що емоційно впливає на 
реципієнта. Крім того, за допомогою оцінних засобів формується негативний образ політичного опонента 
(влади) та образ партії як "борця з негараздами". 

Імідж партії Die Grünen визначає семантична домінанта "захист навколишнього  середовища" (Klimaschutz 
kennt keine Grenzen!; Die Zukunft ist erneuerbar), пропаганда соціальних та загальнолюдських цінностей в 
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Європі: Wirtschaft & Umwelt, Menschlich & Sozial! Für ein besseres Europa! В антицінностях (3) відображені 
феномени екологічної та соціально-економічної сфери: Gegen neue Atom-Mutationen;  Stoppt die 
Lohnungerechtigkeit;  Aus der Krise hilft nur Grün.  

Отже, у слоганах німецької політичної реклами актуалізуються такі релевантні для німецьких виборців 
ціннісні орієнтації, як робота, соціальна захищенність, Німеччина, Європа, захист середовища, освіта та мир 
(Arbeit, Sozial, Deutschland, Europa, Klimaschutz, Bildung, Frieden). Варіативна інтерпретація даних ціннісних 
категорій демонструє деякі розбіжності їх розуміння в консервативній та соціал-демократичній традиції. 

Ціннісна спрямованість слоганів посилює вплив інформаційного повідомлення на реципієнта, адже 
пов’язана з його глибинною мотиваційною сферою, апелює до життєвих інтересів та базових потреб, зокрема, 
до потреби в безпеці – економічній, соціальній, військовій та екологічній. Концентрація уваги на потребі особи 
в безпеці, ідеї захисту й реалізації прав людини формує гуманітарну домінанту, яка суттєво посилює 
особистісний вимір усіх соціополітичних реалій [10]. Крім того, ціннісна орієнтація слоганів має агітаційну 
спрямованість: обираючи для себе комунікативну роль, яка узгоджується з моделлю світу адресата [11: 7], 
адресант створює образ партнера-однодумця, активного захисника його інтересів.  

Перспектива подальших досліджень полягає у зіставному аналізі ціннісних структур різних національних 
політичних дискурсів. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Джига Т. В. Методи та технології впливу політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.03 "Політична кільтура та ідеологія"  / Т. В. Джига. – Київ, 
2003. – 15 с. 

2. Кривобок Ю. В. Політична реклама у французьких засобах масової інформації: прагмакомунікативний та жанровий 
аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Романські мови"  / Ю. В. Кривобок. – 
Київ, 2007. – 20 с. 

3. Шовкун І. В. Політична реклама як комунікативний процес : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політичні інститути та процеси (Політичні науки)" / І. В. Шовкун. – Львів, 2004. – 17 с. 

4. Чудинов А. П. Современная политическая коммуникация : [учебное пособие] [Електронний ресурс] / [отв. ред. 
А. П. Чудинов] / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2009. – Режим доступу : 
http://window.edu.ru/resource/014/67014/files/ucheb_posobie.pdf. 

5. Норман Б. Ю. Теория языка / Б. Ю. Норман. – М. : Флинт : Наука, 2004. – 296 с.  
6. Калинин К. Е. Коммуникативные стратеги убеждения в англоязычном дискурсе [Електронний ресурс] / К. Е. Калинин. 

– Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/kommunikativnye-strategii-ubezhdeniya-v-angloyazychnom-
politicheskom-diskurse?_openstat=cmVmZXJ1bi5jb207bm9kZTthZDE7. 

7. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – М. : Ком книга, 2006. – 228 с. 
8. Славова Л. Л. Комунікативні стратегії та тактики у сучасному масмедійному політичному дискурсі : зіставний 

аспект (на матеріалі українських та американських інтернет-джерел) [Електронний ресурс] / Л. Л. Славова. – Режим 
доступу : http://eprints.zu.edu.ua/2210/1/06slldzm.pdf. 

9. Artikel 20 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://de.wikipedia.org/wiki/Artikel_20_des_Grundgesetzes_für_die_Bundesrepublik_Deutschland. 

10. Розенфельд Ю. М. Політологія : [підручник] [Електронний ресурс] / Розенфельд Ю. М., Герасіна Л. М., Осипова 
Н. П., Панов М. І., Сахань О. М., Ставицька О. В. – Харків : Право, 2001. – Режим доступу : 
http://politics.ellib.org.ua/pages-2460.html. 

11. Денисюк Е. В. Манипулятивное речевое воздействие : коммуникативно-прагматический аспект : автореф. дис. на 
соисканик уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 "Русский язык" / Е. В. Денисюк. – Екатеринбург, 2004. – 22 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Dzhyga Т. V. Metody ta tehnologii vplyvu politychnoi reklamy (na prykladi peredvybornoi kampanii) [Methods and 
Technologies of Political Advertising Influence (Based on Pre-Election Campaign)] : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. 
stupenya kand. polit. nauk : spets. 23.00.03 "Politychna kul'tura ta ideologiia"/ Т. V. Dzhyga. – Кyiv, 2003. –  15 s. 

2. Kryvobok Yu. V. Politychna reklama u frantsuzkyh zasobah masovoi informatsii : pragmakomunikatyvnyi ta zhanrovyi 
aspekty [Political Advertising in the French Mass Media : Pragmatic, Communicative and Genre Aspects] : avtoref. dys. na 
zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk : spets. 10.02.05 "Romans'ki movy" /  Yu. V. Kryvobok. – Кyiv, 2007. – 20 s. 

3. Shovkun І. V. Politychna reklama yak komunikatyvnyi protses [Political Advertising as a Communication Process] : 
avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. polit. nauk : spets. 23.00.02 " Politychni instytuty ta protsesy (Politychni 
nauky)" / І. V. Shovkun. – Lviv, 2004. – 17 s. 

4. Chudinov А. P. Sovremennaya politicheskaya kommunikatsiya [Modern Political Communication] : [uchebnoye posobiye] 
[Elektronnyi resurs] / [otv. red. А. P. Chudinov] / Ural. gos. ped. un-t. – Yekaterinburg, 2009. – Rezhym dostupu : 
http://window.edu.ru/resource/014/67014/files/ucheb_posobie.pdf. 

5. Norman B. Yu. Teoriya yasyka [Theory of Language] / B. Yu. Norman. – М. : Flint : Nauka, 2004. – 296 s.  
6. Kalinin К. Ye. Kommunikativnyye strategii ubezhdeniya v angloyazychnom diskurse [Strategies for Persuasive 

Communication] [Elektronnyi resurs] / К. Ye. Kalinin. – Rezhym dostupu : 
http://www.dissercat.com/content/kommunikativnye-strategii-ubezhdeniya-v-angloyazychnom-politicheskom-
diskurse?_openstat=cmVmZXJ1bi5jb207bm9kZTthZDE7. 

7. Issers О. S. Kommunikativnyye strategii i taktiki russkoi rechi [Communicative Strategies and Tactics of Russian Speech] / 
О. S. Issers. – М. : Kom kniga, 2006. – 228 s. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 68. Філологічні науки 

86 

8. Slavova L. L. Komunikatyvni strategii ta taktyky u suchasnomu masmediynomu politychnomu dyskursi : zistavnyi aspekt 
(na materiali ukrainskyh ta amerykanskyh internet-dzherel) [Communicative Strategies and Tactics in the Modern Mass 
Media Political Discourse (Based on the Ukrainian and American Internet Sources)] [Elektronnyi resurs] / L. L. Slavova. – 
Rezhym dostupu : http://eprints.zu.edu.ua/2210/1/06slldzm.pdf. 

9. Artikel 20 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland [Elektronnyi resurs]. – 
Rezhym dostupu : http://de.wikipedia.org/wiki/Artikel_20_des_Grundgesetzes_für_die_Bundesrepublik_Deutschland. 

10. Rosenfeld Yu. М. Politologiya [Political Science] : [pidruchnyk] [Elektronnyi resurs] / [Rosenfeld Yu. М., Gerasina L. М., 
Osipova N. P., Panov М. І., Sahan О. М., Stavytska О. V.]. – Kharkiv : Pravo, 2001. – Rezhym dostupu : 
http://politics.ellib.org.ua/pages-2460.html. 

11. Denisyuk Ye. V. Manipulativnoye rechevoye vosdeistviye : kommunikativno-pragmaticheskiy aspekt [Manipulative Speech 
Influence : Сommunicative and Pragmatic Aspects] : avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. filol. nauk : spets. 10.02.01 
"Russkii Yazyk" / Ye. V. Denisyuk. – Yekaterinburg, 2004. – 22 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 27.03. 2013 р. 

Ковалева Т. П. Ценностная структура современного политического дискурса  
(на материале слоганов немецкой политической рекламы).  

В данной статье на основе анализа лексического состава слоганов политической рекламы осуществлено 
исследование ценностной структуры современного немецкого политического дискурса. Установлено, что 
ценностно ориентированными семантическими доминантами выступают понятия: работа, социальная 

защищенность, Германия, Европа, защита окружающей среды, образование и мир. Рассмотрены особенности 
конкретизации данных ценностных приоритетов в слоганах основных политических партий ФРГ, определены их 
коммуникативно-прагматические функции и роль в формировании имиджа конкретной политической партии.    

Kovalyova T. P. The Value Structure of the Modern Political Discourse (Based on the German Political Campaign 
Slogans). 

The article is devoted to the investigation of the value structure of the modern political discourse based on the lexical 
analysis of the German political campaign slogans. It has been stated, that the value-based semantic dominants of the 
slogans include the notions of job, social security, Germany, Europe, environmental protection, education and peace. 
These notions are explicated by lexical items, which have a high occurrence rate. The peculiarities of the specification 
of the above mentioned value priorities in the slogans of the main political parties of Germany, their communicative 
and pragmatic functions as well as the role in the image formation of a certain political party have been examined.     
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ КОМІЧНОГО У ПОЕЗІЇ  
(НА ПРИКЛАДІ ФОНЕТИЧНОЇ ПОЕЗІЇ ҐЕРХАРДА РЮМА) 

У даній статті розглянуто приклади фонетичної поезії Ґерхарда Рюма. Виокремлено стилістичні прийоми, які 
використовував автор для створення ефекту комічного, а також особливості індивідуального авторського 
стилю. Проаналізовано перекладацькі рішення у процесі відтворення комічного мовою перекладу. Аналіз 
перекладів проводиться на основі компонентів, котрі складають цілісність поетичного тексту;  для 

визначення якості художнього перекладу також застосовується метод кількісних оцінок. 

Постановка проблеми. Мистецтво поетичного перекладу перебуває під владою двох суперечливих тенденцій: з 
одного боку перекладні вірші повинні справляти на читача безпосереднє емоційне враження, а з іншого, – вони 
повинні вносити в літературу щось нове, збагачувати читачів невідомими до того часу поетичними образами, 
ритмами, строфами. У першому випадку перекладач пристосовує чуже мистецтво до сприйняття реципієнта, у 
другому – розкриває перед ним різноманітність чужих національних форм, історичних нашарувань, індивідуальних 
творчих систем. Яскравим прикладом другого варіанту є поетична спадщина Ґерхарда Рюма, автора візуальної та 
звукової поезії, діалект-віршів, текстових фільмів, музичних п’єс. Щоб не допустити прорахунків, перекладач 
повинен максимально ознайомитись із творчістю автора, якого він буде перекладати. Окремо вибраний твір не дасть 
повної авторської світоглядної картини. У свою чергу, це обмежить перекладацькі можливості, перекладач не 
знатиме, в яких семантичних, лексичних, фонетичних рамках він може діяти. Всі вище перераховані труднощі 
відтворення комічного у поетичному творі формують важливу перекладацьку проблему: що саме при відтворенні 
поетичного твору варто вважати перекладом, а що буде лише переспівом? Де допустимі межі втрат, які може 
допустити перекладач? За яких умов перекладач не виконає перекладацького завдання?  

Аналіз досліджень і публікацій. У науковій літературі неодноразово піднімалось питання дослідження 
фонетичної поезії. Аналіз джерел показую, що даній темі присвячені багато робіт зарубіжних учених, серед котрих 
Б. Майер-Зікендік, Ґ. Байер, Р. Хаусман. Проте важко знайти дослідження саме перекладознавчого характеру, котрі б 
висвітлювали питання відтворення особливостей фонетичної поезії, яка несе в собі ефект комічного.  

Мета статті зумовлює постановку таких завдань: розглянути ефект комічного на прикладі поезії Ґерхарда Рюма; 
визначити стилістичні прийоми, котрими послугувався автор для створення ефекту комічного; проаналізувати 
переклади українською мовою задля встановлення перекладацьких стратегій у процесі відтворення комічного. 

Викладення основного матеріалу. Ґерхард Рюм, будучи одним із засновників "Віденської групи", 
австрійського авангардного руху, значно вплинувши на всю німецькомовну літературу, залишається в Україні 
майже невідомою особистістю. Очевидно, це продиктовано українською літературною традицією, оскільки 
такий вид поезії поширюється у нас лише останнім часом. В Україні поезії Ґ.Рюма перекладав 
Олександр Ірванець. Вони вийшли друком до фестивалю австрійської літератури в Україні.  

Аналіз перекладів проводиться на основі тих компонентів, котрі складають цілісність поетичного тексту: 
• смисловий аспект (образно-понятійна картина): 

– лексичний;  
– стилістичний; 
– морфолого-синтаксичний рівень; 

• формотворчий аспект: 
– архітектонічний рівень; 
– ритміко-інтонаційний; 
– евфонічний; 

• прагматичний аспект (реакція реципієнта на поетичний текст): 
– ефект комічного. 

При перекладацькому аналізі для визначення якості художнього перекладу також застосовується метод 
кількісних оцінок, який одним із перших застосовував О. Фінкель. За допомогою статистичних вимірів можна 
об’єктивно визначити, скільки компонентів оригіналу відтворено у перекладі (враховується кількість 
повнозначних слів, слів-синонімів та нових слів, котрі використані у перекладі). 

Серед особливостей індивідуального авторського стилю Ґ. Рюма варто назвати мовну гру; гру з граматичними 
категоріями (der sohn des tages; der sohn des sohnes des tages; der sohn des sohnes des sohnes des tages); нехтування 
правописом (іменники пишуться з маленької літери); алітерацію (schnitt schnee schlaff; rennen rennt rinnt rinnen innen 
ge rinnen); нехтування пунктуацією; візуальну гру з мовним знаком; вживання лексики заниженого мовного реєстру. 

Яскравим прикладом створення ефекту комічного є вірш "hau her" [1]: 
hau her 
du bist zu gut zu mir  
du weisst ich bin ein tier  
und kann nicht güte brauchen  
hau tschicks her ich will rauchen  
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ach warum bist du so gut  
warum bist du nicht schlecht  
wer raucht verbrennt die glut  
wer haut der ist im rech 

ich bin ein tier hau her  
machs mir doch nicht so schwer  
du weisst ich will dich achten  
dann darfst du übernachten  

hier bei mir ist es so warm  
und doch ist es so kalt  
verlier noch allen scharm  
wenn du nicht schlägst mich bald 

doch schon ist es zu spät  
ich bin es die jetzt geht  
ich such mir einen andern mann  
einen der mich schlagen kann  
so oft ich es nur brauche  

im winkel meines mundes hängt schlaff  
ein alter stummel den ich zu ende rauche. 

 

У першій строфі перекладач вдався до способу нейтралізації у випадку стилістичної забарвленості оригіналу 
– "du weisst ich bin ein tier" – "а я мабуть не варта"; діалектизм "tschick" перекладено іменником, що належить до 
нейтральної лексики "цигарка" [2: 48]: 
А кинь-но ти мені. 
Щось дуже добрий ти, 
а я мабуть не варта 
твоєї доброти, 
послухай – є цигарка? 
У другій строфі перекладач опустив повтори ("du bist zu gut zu mir", "ach warum bist du so gut") та ввів нові 

елементи у зміст перекладеного ("нутро свербить", "той палку кине"). Іменник розмовного стилю "бичок" 
компенсує нейтралізацію стилістичної забарвленості першої строфи ("tschick"): 
Курити хіть така 
нутро свербить аж гине 
хто кине хоч бичка 
той потім й палку кине. 
У третій строфі перекладач компенсує стилістичні втрати першої строфи, вживаючи стилістично занижений 

відповідник до іменника "tier": 
Тварюка із тварюк 
та в чім я винувата? 
якщо я покурю –  
пущу заночувати 
У четвертій строфі перекладач розширює зміст ("verlier noch allen scharm" – "втоплю свій шарм в вині") та 

вводить занижену лексику ("schlägst mich bald" – "мені застромиш"): 
Холодний жар в мені 
і ти його не стомиш 
втоплю свій шарм в вині 
як ти мені застромиш 
П’ята строфа характеризується введенням заниженої лексики  порівняно з мовою оригіналу: ein mann - 

бугай (лайливе слово про людину); schlagen – брикати (розмовний стиль): 
А якщо ні, то я 
подамся пошукати 
такого бугая, 
щоб довго міг брикати, 
в куточку вуст бичок ще тліє 
мій жар в мені повільно попеліє. 
 

Кількісна оцінка якості перекладу показала, що кількість нових слів, введених перекладачем, рівна сумі 
однакових слів та слів-синонімів. В результаті цього у перекладі дещо змінюється стилістична забарвленість, 
з’являються лайливі слова, слова грубого реєстру, розмовного стилю, за умови відсутності таких у мові оригіналу. 

О. Ірванець під час перекладу максимально точно передав зміст оригіналу, проте, застосувавши спосіб 
додавання, ввів нові елементи заниженої конотації у зміст мови перекладу ("сльозиться наче сепсис", "під 
самий спід"). До індивідуального перекладацького стилю можна віднести введення в останній строфі рядка-
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сходинок [2: 48]. Перекладач вводить слова із високого стилю – "повік", "вуста", які разом з розмовною 
лексикою створюють ще більшу невідповідність, яка посилює ефект комічного. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. У результаті дослідження перекладів, 
виконаних О. Ірванцем було виявлено, що у перекладах віршів Ґ. Рюма спостерігаються перекладацькі втрати: 

– смисловий аспект розширюється (вводяться нові образи; з’являється подекуди ліричність, відсутня в 
оригіналі);  

– посилюється стилістична забарвленість (вводяться додатково лайливі слова, слова грубого реєстру, 
елементи із заниженою конотацією).  

Вище названі перекладацькі втрати вважаємо виправданими, оскільки було збережено прагматичний аспект – 
створення ефекту комічного у мові перекладу. У перекладах українською мовою спостерігається відбиток 
національної літературної традиції: тяжіння до ліризації героїв; додаткового розвитку образів; використання епітетів. 

У результаті проведеного дослідження можливо виокремити перекладацькі дії для відтворення комічного у 
поетичному тексті:  

• ознайомлення з творчістю автора, з метою визначення домінант індивідуального авторського стилю; 
• визначення ключової функції оригіналу: у даному випадку створення ефекту комічного; 
• виокремлення інваріант перекладу, які підпорядковуються ключовій функції. Найголовнішими на 

основі розглянутого матеріалу є образи поетичного тексту, мовна гра, ритміко-метрична система, римування. 
• пошук засобів та способів відтворення інваріант мовою перекладу; 
• оцінювання запропонованого варіанту: чи буде він перекладом, чи переспівом; для цього необхідно 

зіставити його з оригіналом, щоб встановити, скільки інваріант було відтворено, а також чи складають вони 
цілісність поетичного тексту та виконують однакову з оригіналом функцію. 

Дослідження показало, що межу між перекладом та переспівом можливо визначити по кількості відтворених 
інваріант перекладу. Ця межа рухлива, суб’єктивна і повинна встановлюватись кожного разу заново. Виходячи з 
наведених прикладів, варто зробити висновок, що "переклад комічного твору" може вважатись перекладом, якщо в 
ньому відтворена більша половина інваріантів на всіх трьох рівнях, в тому числі обов’язково тих, які забезпечують 
утворення ефекту комічного. Нижчі показники наближатимуть новоутворений текст мовою перекладу до переспіву. 
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Колесник Р. С. Особенности воссоздания эффекта комического в поэзии   
(на примере фонетической поэзии Герхарда Рюма). 

В данной статье рассмотрены примеры фонетической поэзии Герхарда Рюма. Выделены стилистические 
приемы, которые использовал автор для создания эффекта комического, а также особенности 

индивидуального авторского стиля . Проанализированы переводческие решения в процессе воссоздания 
комического языком перевода. Анализ переводов проводится на основе компонентов, которые составляют 

целостность поэтического текста;  для определения качества художественного перевода также 
применяется метод количественных оценок. 

Kolesnyk R. S. Features of Reproducing Comic in the Poetry (on the Example of the Phonetic Poetry by Gerhard Ruehm). 

The article highlights one of the problems of modern translation theory – translation of humour Analyzed are stylistic 
devices in poetry of Gerhard Ruehm, which compose the comical effect. The features of individual style of author are 
distinguished. Clarifed are methods and strategies of humour translation into the target language. The quantitative 

estimation of translation quality is conducted taking into account semantic, form-building and pragmatic aspect. The 
translating decisions are analyzed in the process of recreation of comical effect into the target language. The analysis 

of translations is conducted on the basis of components which make integrity of poetic text. 
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ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОНДЕНСОВАНИХ СТРУКТУР В АНГЛІЙСЬКИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ 
ТЕКСТАХ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ 

Статтю присвячено явищу мовної економії в англійських технічних текстах. В роботі охарактеризовано 
основні засоби синтаксичної конденсації та виявлено шляхи перекладу англійських стислих структур. Зокрема, 

розглянуто такі засоби творення конденсованих структур, як заміна, еліпсис, синтаксична редукція, 
номіналізація та граматична неповнота. На матеріалі англомовних технічних текстів проаналізовано способи 

перекладу конденсованих структур, утворених за допомогою зазначених засобів конденсації. 

Постановка наукової проблеми та її значення. Кожній мові притаманні певні норми сполучуваності слів, 
типові лише для її системи. Так, мовотворча оригінальність носіїв англійської мови породжує величезну кількість 
нових словосполучень, які є водночас місткими у плані змісту та економними у плані вираження. Ці структури 
прийнято називати "конденсованими" [1]. Не дивлячись на їх стислість, такі словосполучення є абсолютно 
зрозумілими англійському читачу, оскільки побудовані відповідно до прийнятих синтаксичних та семантичних 
моделей сполучуваності англійської мови, проте здатні викликати труднощі при перекладі українською. 

Багато вчених-лінгвістів звертаються до розгляду поняття конденсації. Так, М. В. Умєрова зосереджує увагу 
на видах та рівнях реалізації явища мовної економії [2], С. М. Ординська досліджує онтологію, сутність та 
функції явища конденсації [3], праця Н. Ю. Яковишеної присвячена конденсації номінативних одиниць у 
науково-технічному тексті у когнітивному і функціональному аспектах [4], Ю. І. Камінський звертається до 
проблеми компресованого та декомпресованого перекладу [5]. 

Незважаючи на велику кількість праць з даної тематики, дослідження поняття конденсації та розгляду 
різноманітних шляхів творення економних структур залишається актуальним об’єктом наукових досліджень у 
зв’язку із безперервним ростом потоків інформації, появою нових засобів творення економних структур у 
науково-технічних текстах з метою оптимізації комунікативного акту, а отже і необхідністю розробки підходів 
до перекладу цих структур. 

У статті З. М. Корнєвої, О. В. Ващило [1: 77-83] визначено поняття конденсації, висвітлено реалізацію 
конденсації на різних мовних рівнях (фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному), основну 
увагу зосереджено на синтаксичній конденсації, окреслено загальний підхід до перекладу конденсованих 
структур англомовної наукової літератури українською мовою. 

З метою проведення ґрунтовнішого аналізу явища конденсації в англійській науковій мові видається 
доцільним розглянути основні засоби, які сприяють утворенню економних структур на синтаксичному рівні та 
детальніше дослідити способи їх перекладу. 

Саме тому у статті ставляться такі основні завдання: 
– дати визначення та охарактеризувати основні засоби синтаксичної конденсації; 
– на матеріалі англомовних науково-технічних текстів виявити особливості перекладу англійських стислих 

структур, утворених за допомогою основних засобів конденсації. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. 
Зі своєї практики перекладачі знають, що з двох паралельних текстів українською і англійською мовою більшим 

за обсягом нерідко буває, як правило, український текст. Однією з причин цього є більша, ніж в українському 
мовленні, тенденція англійського мовлення до стислості, лаконічності та конденсації мовних засобів. Така стислість 
англійської наукової мови досягається за рахунок використання специфічних засобів конденсації.  

У нашій роботі за основу ми обрали класифікацію засобів синтаксичної конденсації, що була запропонована 
Б. П. Дюндиком, проте вважаємо за необхідне дещо розширити її ще одним положенням. Окрім таких засобів 
творення конденсованих структур, як інфінітив, герундій, дієприкметник, номіналізація, еліпсис, заміна та 
синтаксична редукція ми виділяємо граматичну неповноту. Розглянемо детальніше основні засоби конденсації 
на синтаксичному рівні мови.  

Б. П. Дюндик [6: 142] під заміною розуміє скорочення кількості знаків плану вираження, що 
використовується з метою усунення надлишкових елементів та повторів мовного ланцюга, що в свою чергу 
призводить до скорочення загальної довжини висловлювання, не викликаючи, однак, перебудови його 
структури і передаючи всю повноту інформації.  

В. П. Кобков [7: 71] має трохи іншу точку зору і зазначає, що при заміні зв'язність тексту передбачає 
необхідність повторювати одні й ті ж смислові одиниці. Але якщо повторення смислових компонентів у тій 
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самій словесній формі і неекономно, і монотонно, то для заміщення попередніх відрізків мовлення вчений 
пропонує використовувати: 

1) номінативні замінники. 
Наприклад: The wizard being installed on the computer, the machine will start the reload. 
У даному прикладі номінативний замінник machine вживається задля уникнення повтору лексичної одиниці 

computer і грає конденсовану роль. 
2) дейктичні замінники (займенники, займенникові прислівники і числівники). 
Наприклад: You will need to type in a username and password, this is so that your computer will stay secure from 

anyone gaining access to it. 
У цьому реченні використовується такий дейктичний замінник слова computer, як займенник it. 
Або ж речення When you receive a fax you will see it in your inbox and when you send one out you can see it again 

in your sent items, де у якості дейктичного замінника англійського слова fax виступає числівник one. 
Ще одним важливим засобом синтаксичної конденсації є еліпсис. На синтаксичному рівні поняття еліпсису 

тісно пов’язано із проблемою повноти / неповноти речення, оскільки сигналом еліптичності може бути 
нереалізована обов’язкова лексико-граматична сполучуваність, що призводить до синтаксичної, структурної 
незавершеності речення [8: 3]. 

І. В. Арнольд [8: 252] дає поняттю еліпсис таке визначення: "Еліптичним реченням називається просте 
двоскладне речення, позиційна модель якого не повністю виражена словесними формами, тобто таке, в якому 
одна чи обидві головні позиції виражені негативно. Пропущені елементи висловлювання легко відновлюються 
в даному контексті".  

Цікавим є той факт, що хоча формування еліпсису визначається структурно-граматичними особливостями 
певної мови, саме по собі це явище носить універсальний характер. 

Синтаксична редукція є ще одним продуктивним засобом синтаксичної конденсації. У словнику С. І. Ожегова 
[9: 711] дається таке визначення: "Синтаксична редукція, або синтаксична компресія – випадіння з логічно 
розгорнутих конструкцій надлишкових словесних компонентів і синтаксичне об'єднання елементів, що залишилися, 
при повному збереженні семантико-синтаксичного значення вихідних структур" [переклад Ващило О. В.]. 

Як зазначає О. Б. Шокіна синтаксична редукція проявляється яскравіше всього у спеціалізованих 
функціональних стилях, зокрема, у мові науково-технічних текстів, мові газетних заголовків і телеграм, де 
редукції піддаються одиниці, що не несуть істотної інформації в плані комунікації [10: 192].  

Необхідно наголосити на тому факті, що між такими засобами синтаксичної конденсації як еліпсис і 
синтаксична редукція є суттєва відмінність. Так, М. М. Коровкін [11: 18] акцентує увагу на тому, що не варто 
ототожнювати еліпсис і синтаксичну редукцію, адже при еліпсисі інформація не мається на увазі, а надається 
відкрито у попередній частині тексту у вигляді вербальних одиниць. Тому використання еліпсису припускає 
швидке та однозначне відтворення опущених елементів, що не є ознакою синтаксичної редукції.  

Особливість таких засобів синтаксичної конденсації як заміна, еліпсис, синтаксична редукція полягає в 
тому, що ці явища не мають закономірного характеру, вони зумовлені контекстом або певними 
екстралінгвістичними ситуаціями. Репрезентуючі розгорнуті синтаксичні, еліптичні або редуковані конструкції 
залишаються не лише соціально зрозумілими, але в деяких випадках і загальновживаними завдяки тому, що 
мовний ланцюжок як носій інформації здатен передавати і передає необхідно однозначну інформацію в межах 
певної сфери спілкування.  

Звернімося до способів відтворення згаданих вище засобів синтаксичної конденсації. 
Такі засоби конденсації, як заміна, еліпсис і синтаксична редукція, згідно з результатами проведеного 

нами дослідження, перекладаються, як правило, за допомогою розгорнення чи конкретизації. 
Прикладом речення із таким засобом конденсації, як заміна, може бути таке: Use this connector to 

synchronize your data or to charge the battery. – Використовуйте міні-з’єднувач USB, щоб синхронізувати дані 
або заряджати акумулятор.  

Прикладом синтаксичної редукції в текстах сфери телекомунікації є речення: If this is the first time you have 
connected to this PC using Bluetooth, you must complete the Bluetooth wizard on the phone and set up a Bluetooth 
partnership with the PC before synchronizing. – Якщо ви вперше під’єднуєтесь до цього комп'ютера за допомогою 
Bluetooth, то повинні завершити установку Bluetooth майстра на телефон та налаштувати Bluetooth-зв’язок 
з ПК перед синхронізацією.  

Прикладом конденсованого за допомогою еліпсису речення може бути таке: Press and hold during an active 
call to switch to speakerphone mode. – Натисніть і утримуйте кнопку під час розмови для перемикання в режим 
гучномовця.  

Тобто, при перекладі, лексеми, які були конденсовані в оригіналі, знаходять експліцитне вираження (у 
випадку структур, конденсованих за рахунок синтаксичної редукції, еліпсису) або отримують конкретизацію 
значення (у випадку структур, конденсованих за рахунок заміни) у перекладі. Це сприяє точнішому розумінню 
інформації реципієнтом. 

Номіналізація – це механізм перетворення пропозитивних структур чи речень в іменні і результат цього 
перетворення. Основна мета використання будь-яких номіналізацій – економія у мові, зокрема на рівні речення, а 
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тому номіналізація, основна функція якої – номінативна, по праву може вважатися засобом синтаксичної конденсації 
[12: 230]. Закономірно, що у сучасній англійській науковій мові прослідковується тенденція до номіналізації чи 
опредмечення дій і процесів, тобто вираження їх засобами віддієслівних іменників, а не дієслівних форм. 

Для прикладу можна взяти таке англійське речення: If you are planning on reuploading a movie back to a 
camera this setting should be used. – Якщо ви плануєте повторно завантажити фільм на камеру, потрібно 
використовувати цей параметр. 

Лексема reuploading в англійському варіанті походить від дієслова to upload і являє собою віддієслівний іменник. 
Звичайно, можна було б використати дієслівну фразу to upload once again, але оскільки в англійських наукових 
текстах приорітетним є економія місця та зусиль, перевага надається саме застосуванню номіналізації. 

Граматична неповнота також є розповсюдженим засобом синтаксичної конденсації. Під цим прийомом 
розуміється опущення членів граматичної структури, які не є носіями основного смислу інформації. Речення, 
що вважаються конденсованими за рахунок граматичної неповноти чи номіналізації, перекладаються двома 
способами: за рахунок розгорнення і роз’яснювальним перекладом. 

Структура, що містить номіналізацію, у більшості випадків, роз’яснюється при перекладі: To connect your 
Smartphone to your PC for Internet connectivity, you can use either a USB or a Bluetooth device. – Для того, щоб 
підключити смартфон до комп'ютера з метою встановити Інтернет-підключення, використовуйте 
пристрої USB або Bluetooth. Це зумовлено особливостями мов оригіналу та перекладу. 

Другий спосіб, що використовується при відтворенні структур, конденсованих за рахунок номіналізації – 
розгорнення: When you scroll to a check box, pressing the Action key selects or clears the check box. – Коли ви 
пересуваєтесь вниз по меню до пункту, який слід відмітити "галочкою", натиском на клавішу ви ставите або 
знімаєте галочку у відповідному віконці. Або When you scroll to a check box, pressing the Action key selects or 
clears the check box. – Коли ви пересуваєтесь вниз по меню до пункту, який слід відмітити " галочкою",  
натиском на клавішу ви ставите або знімаєте галочку у відповідному віконці. 

Прикладом структури, конденсованої за рахунок граматичної неповноти може бути така структура: To play a 
file from a library, select the library you want to use in the Library list. – Щоб відтворити файл з бібліотеки, 
виберіть бібліотеку, яку ви хочете використати в списку бібліотеки.  

Тобто, граматично неповна структура (в даному випадку структура без прийменника), розгортається при 
перекладі. Роз’яснювальний переклад застосовувався лише в окремих випадках: The station occupying a channel 
is erased if another station is preset in that channel. – Якщо на канал повторно встановлюється станція, то 
попередньо встановлена на цей канал станція стирається.  

Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, проведений вище аналіз свідчить про те, що явище 
мовної економії на синтаксичному рівні знаходить вияв через різноманіття засобів, серед яких заміна, еліпсис, 
синтаксична редукція, номіналізація, граматична неповнота. При перекладі конденсованих за допомогою цих засобів 
структур українською мовою часто доводиться застосовувати розгорнення, конкретизацію, роз'яснювальний 
переклад. З нашої точки зору, перспективним для подальшого вивчення й аналізу є дослідження засобів конденсації 
та особливостей перекладу конденсованих структур в інших мовних жанрах. 
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Корнева З. М., Ващило О. В Средства создания конденсированных структур в английских научно-
технических текстах и их перевод на украинский. 

Статья посвящена явлению языковой экономии в английских технических текстах. В работе 
охарактеризованы основные средства синтаксической конденсации и выявлены пути перевода английских 
сжатых структур. В частности, рассмотрены такие средства создания конденсированных структур, как 
замена, эллипсис, синтаксическая редукция, номинализация и грамматическая неполнота. На материале 
англоязычных технических текстов проанализированы способы перевода конденсированных структур, 

созданных с помощью указанных средств конденсации. 

Korneva Z. M., Vashchylo O. V. Means of the Condensed Structures Formation in the English Scientific Literature 
and their Translation into Ukrainian. 

The given article is devoted to the consideration of the concept of condensation in the English scientific literature. Basic 
means of syntactic condensation and ways of the English condensed structures rendering are regarded. In particular, 
such means of the condensed structures formation as replacement, ellipsis, syntactic reduction, nominalization and 

grammatical incompleteness are characterized. Much attention is paid to the existing ways of the condensed structures 
(formed with the help of the means mentioned above) translation from English into Ukrainian in the scientific literature. 
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IННОВАЦIЙНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

У данiй статтi мова йде про особливості iнновацiйних процесів у лексичнiй системi французької мови.  Автором 
подано розуміння феноменiв" інноваційний процес" та "новація", видiлено ознаки, за якими розрізняють новотвори у 
мовi. Вказано ключове поняття та ключове слово неологічного процесу. Автором пiдкреслено той факт, що поява 

iнновацiйного процессу в соцiолiнгвiстичному планi пов'язано зi змiнами в статусi лексичних одиниць. Сам 
iнновацiйний процес змiнює системно-семантичнi i соцiолiнгвiстичнi ознаки iснуючих лексем. 

Як відомо, на даному етапі в галузі французької лексики швидкими темпами вiдбуваються інноваційнi 
процеси, які безпосередньо впливають на склад лексичної системи французької мови. Суспiльно-полiтичнi 
змiни, що мають мiсце у Францiї на початку XXI столiття, не можуть, звичайно, не торкнутися такого суттєвого 
для життя суспiльства аспекту, як мовленнєва взаємодія людей. Можна вести мову навiть про змiну 
комунiкативної парадигми мовленнєвого спiлкування. В сучасному суспiльствi домінує діалогічна парадигма. 
Цей процес зумовив комунiкативну свободу мовлення, яка проявляється у ряснотi iнновацiй, у наданнi переваги 
нестандартним формам вираження думки, у розширеннi нормативних меж мови, а iнколи i у свiдомому 
порушеннi мовних норм. Iнновацiйнi процеси вiдбуваються безперервно, оскiльки вони пов’язанi з 
мовленнєвою діяльністю людини. Цi процеси представляють контекстуально обумовлений перерозподiл 
смислових компонентiв у змiстi окремої одиницi, внаслiдок якого дана мовна одиниця стає iнформацiйно, 
експресивно або прагматично значамiшою в рамках конкретного висловлювання [1: 32]. 

Враховуючи все вищевикладане, ми ставимо за мету розглянути iнновацiйнi процеси у французькій мові з 
точки зору їхніх особливостей в соціолінгвістичному планi. Актуальність теми зумовлена необхідністю 
ґрунтовного вивчення інноваційного процесу у французькiй мовi на початку ХХІ столiття, зокрема її словника. 
Аналіз інноваційних процесів дозволить простежити основні тенденції в оновленні лексики і дослідити 
неологізми-новотвори. Iнновацiйнi процеси у французькiй мовi неодноразово були об’єктом аналiзу на певних 
часових вiдрiзках. Зокрема, розвиток словникового складу мови дослiджували Л. Гiльбер, Ж.-Ф. Саблероль, М.-
Ф. Мортюро, Ш. Марселезi, Г. Вальтер, Ж. Бастужi, Ж.-К. Булянжи, Ф. Кюзен-Берш, А. Гус, В. Гак.  

Поняття "iнновацiя" у перекладi з латинської мови позначає "оновлення, новацiю чи змiну". Це поняття 
вперше з’явилось в дослiдженнях в XIX столiттi та позначало введення деяких елементiв однiєї культури в 
iншу. Пiд iнноваційним процесом чи iнновацією розуміємо певний вперше виявлений, який раніше не існував 
феномен (одиниця, форма, функція тощо) в лексичній системі мови: 1) нова лексична одиниця (слово, 
номінативне словосполучення, фразеологізм); 2) нове значення, новий смисл; 3) нова ознака з точки зору сфери 
використання, розповсюдження чи реалізації у мовленні лексичної одиниці, що вже існує.  

Зазначенi феномени вказують на неоднорiднiсть iнновацiйного процесу. В такому випадку, на нашу думку, 
потрібно виокремити, щонайменше, дві основнi ознаки, за якими вони розрiзняються –  мiра вiдмiнностi за 
новизною (мiра новизни) та вiдмiнностi, пов’язанi з особливостями системно-семасiологiчного i 
соцiолiнгвiстичного аспектiв лексичного рiвня мови.  

Ключовим поняттям розумiння неологiчного процесу є поява лексичної одиницi. Неологiчний процес пов’язаний 
з появою лексичних неологiзмiв, тобто лексичних одиниць, якi ранiше не iснували – слiв, номiнативних 
словосполучень, фразеологiзмiв тощо (hospitaliste m – медик, який практикує тільки в лікарні, géocide m – знищення 
земної кулі; згубна та деструктивна діяльність людини, яка може призвести до знищення земної кулі, andrologiste m 
– фахівець у галузі медицини, що займається проблемами здоров’я чоловіків, особливо їхньої репродуктивної 
системи; adulticide m – пестицид, який розроблений спеціально для знищення зрілих комах; administration f 
électronique –  "електронна адмiнiстрацiя"; presse f numérique –цифрова преса; twitosphère – iнтернет-система для 
надсилання коротких повiдомлень. Виникають неологiзми шляхом деривацiйного словотворення (Alzheimer – 
alzheimique, acronyme – acronymisation, génocide – anti-génocide, urbanisme – éco-urbanisme, anamorphose – 
s'anamorphoser; agresseur – bioagresseur) та зовнiшнiх запозичень (hackintosh – комп’ютер не від Apple зі 
встановленною Mac OS X; C2C (consumer-to-consumer) – електронна торгiвля за схемою "від одного споживача до 
iншого", biohacking m "бiохакерство", особливе зацікавлення генетичним кодом, clic et mortier m – торговельне 
пiдприємство, яке використовує як звичайнi, так i "вiртуальнi" форми комерційної дiяльностi). Використовуються 
також номiнативнi словосполучення (émancipation f homosexuelle – "гомосексуальна емансипація", рівні права людям 
з "нетрадиційною" сексуальною орієнтацією, empreinte f électronique –  "електронний відбиток", слід, який ми 
залишаємо, користуючись мережею Інтернет, на кожній веб-сторінці (за яким легко можна простежити наші 
дії), énergie f verte – "екологічно чиста енергія"). Неологiчнi процеси мають безпосереднє вiдношення до системно-
семасiологiчної характеристики лексико-семантичного рiвня мови. 

Загалом, потрiбно зазначити, що ключовим словом для iнновацiйного процесу є концепт "змiна". Iнновацiя не 
призводить до появи нових лексичних одиниць, а до змiни (оновлення, перетворення, вiдновлення тощо) наявних у 
мовнiй системi лексичних одиниць, тобто до виникнення лексичних iнноватiв. Наприклад, слово fenêtre f, в якого 
змiнилась семантична структура в результатi виникнення нового значення "вiкно на екранi комп’ютерного 



О. В. Косович. Iнновацiйна парадигма розвитку лексичного складу французької мови 

95 

монiтора". Iнновацiйнi процеси спричиняють змiни як в системно-семасiологiчнiй, так i в соцiолiнгвiстичнiй 
характеристицi лексики. Iнновацiйнi процеси в системно-семасiологiчному планi пов’язанi зi змiною семантичного 
i / або формального статусу лексичних одиниць [2]. Змiни в полiтичному просторi, в полiтико-правовiй органiзацiї 
суспiльства i економiчнi перетворення; досягнення науки i технiки, iнтернет-технологiї, електроннi засоби 
комунікації, вiдкритiсть суспiльства i його iнтеграцiя в мiжнародний культурний та iнформацiйний простiр – це тi 
чинники, якi зумовлюють сьогоднi активнi iнновацiйнi процеси в лексицi французької мови. З одного боку, ми 
спостерiгаємо законiмiрнi значнi зрушення в лексико-семантичнiй системi мови: частина слів, що активно 
вживаються, оновилась семантично та функцiонально, а звичні для бiльшостi мовцiв номiнацiї перейшли в категорiю 
iсторизмiв; низка лексем, навпаки, з пасивного фонду перейшли в активний. З другого боку, змiни в суспiльствi 
обумовили появу численних запозичень (flashmob m, hacker m, googlisme m), якi особливо є помiтними в галузi 
газетно-публiцистично та підліткового, молодіжного мовлення. Як зазначає Є. Карпiловська, нові запозичення 
(неозапозичення) забезпечують новими словотворчими ресурсами як аспектуалізацію, так і генералізацію семантики 
слова [3]. Окремi аспекти запозичень дослiджували на сучасному етапi розвитку французької мови (В. О. Рубан), 
коли її лексичний склад постiйно поповнюється запозиченими словами, iснує необхiднiсть ретельно проаналiзувати 
джерела, шляхи та способи запозичення, а також з’ясувати необхiднiсть та перспективнiсть функцiонування у мовi. 
Адже надмiрне захоплення запозиченою лексикою веде до "засмічування" мови, до нiвелювання її нацiональних рис 
[4]. Процеси, якi змiнюють семантичний статус лексичної одиницi (при збереженнi її плану вираження): garage 
(musique house appréciée à New York, qui doit son nom au club Paradise Garage), compilation (disque qui peut rassembler 
plusieurs artistes autour d’un thème ou d’un courant musical), pirate informatique (hacker), souris et mulot (d’ordinateur), 
renseigner (compléter un formulaire), une icône (symbole graphique affiché sur l’écran), la Toile (réseau Internet, le Web), 
une économie parallèle (qui existe, s’exerce en même temps qu’autre chose, mais en dehors d’un cadre légal ou officiel) [5]. 

У рамках iнновацiйних процесів, що змінюють семантику лексичної одиницi, варто зазначити те, що 
бiльшiсть французьких лiнгвiстiв [Рондо Г. 1981; Сажер Ж.-К. 1990; Дюбюк Р. 1992; Рей А. 1997; Рош С. 1999; 
Саблероль Ж.Ф. 2003] виокремлює семантичнi iнновацiї в окрему категорiю. Цiкавим, на наш погляд, нам 
видається мiркування Л. Гiльбера, який називає семантичною неологiєю будь-яку змiну значення, яка 
вiдбувається в одному з трьох позначуваних аспектiв лексеми без будь-якої змiни позначуваного (змiна форми), 
i виокремлює три форми семантично неологiї: 1) змiна групи сем, що вiдносяться до однiєї лексеми шляхом 
метафори, метонiмiї, порiвняння тощо; 2) конверсiя (модель "belle > les belles" тягне за собою семантичну 
змiну, тобто, несе дещо бiльше, анiж перехiд з однієї граматичної категорiї в iншу); 3) соцiологiчна форма 
семантичної неологiї: перемiщення слiв з однiєї сфери використання в iншу [6: 21-23].  

Деякi дослiдники вiдносять до семантичних iнновацiй рiзного виду запозичення. А. В. Волостних вiдзначає, 
що "семантичнi рекламнi неологiзми, як показало дослiдження, представленi, передусім, запозиченнями з 
рiзних мов". Як приклад наводяться такi лексеми, як: club, schorl, flanelle, pull-over, cellophane, star, catch [7: 56]. 
На наш погляд, в рамках даної групи можливе вивчення лише так званих "внутрiшнiх запозичень". Запозичення 
з iнших мов складають окрему групу i повиннi бути розглянутi з iнших позицiй. Звичайно, ми також ведемо 
мову про запозичення, аналiзуючи семантичну еволюцiю слiв, коли слово ввiйшло у мову i закрiпилось в 
одному значеннi, а на сучасному етапi воно набуло нового значення. Наприклад, англiйське слово icon ввiйшло 
до вжитку у французькiй мовi в 1970 роцi як un icône зi значенням "Signe qui ressemble à ce qu’il désigne, à son 
référent (didact.)" – знак, символ; в 90-х роках воно набуло нового значення – "ярлик" (une icône: symbole 
graphique affiché sur un écran d’ordinateur, qui représente et permet d’activer une fonction du logiciel (inform)). В 
новому значеннi дана лексема вживається як iменник жiночого роду [5]. 

Загалом, змiни формального статусу наявної лексичної одиницi, тобто її плану вираження не 
супроводжуються кардинальними змiнами в її значеннi. Формальнi змiни здiйснюються шляхом: 1) замiни 
номiнативного словосполучення запозиченим словом, наприклад, home des neiges – yéti m, presse quotidienne 
populaire – tabloid m, bras de fer – armwrestling m; 2) замiни слова синонiмiчним дублетом.:  office de brokers – 
office de courtiers; spécialiste du marché – spécialiste marketing. 

Описанi змiни лексичних одиниць в системно-семасiологiчному планi дає пiдстави вважати, що інновації 
можуть виникати в результатi процесу трансформації, який веде до модифiкацiї iснуючих лексичних одиниць у 
формальному i / чи змiстовому планi. Iнновацiї такого типу можна визначити як модифiкацiйнi [2]. Зазначимо, 
що прояв iнновацiйного процесу в соцiолiнгвiстичному планi пов’язаний зi змiнами в статусi лексичних 
одиниць: 1) у сферi їхнього використання: повернення маловживаних або застарiлих слiв з пасивного словника 
в активний (areligieux adj, présentement  adv, plaisant      adj, connecter, ménager, couleurs n.f.pl.), а також вiдхiд 
лексичних одиниць в пасивний словник (gasconisme m, système m téléphonique); 2) у сферi їхнього 
розповсюдження: перехiд лексичних одиниць з лексики обмеженого використання в лексику необмеженного 
вжитку, наприклад: scanner, modulateur (з iнформатики), skating, canyoning (зi спортивної термiнологiї); 3) у 
сферї їхньої реалiзацiї у мовленнi: перехiд лексичних одиниць з однiєї сфери спiлкування в iншу, наприклад, 
книжне слово choix в контексте "C’est une réflexion que je mène depuis des semaines. Des élus sont venus me soir, je 
les ai écouté et à un moment, j’ai pris ma décision au bout de quelques semaines. Elle n’était pas facile. C’est un choix 
de passion, pas de carrière, l’appel de Paris est irrésistible", a-t-elle expliqué" [8]. 

Таким чином, змiни в статусi лексичних одиниць в соцiолiнгвiстичному планi є результатом iнновацiйних 
процесів переходу iснуючих лексичних одиниць з одного лексичного пласта в iнший в межах кожної зi 
вказаних сфер. В результатi цього вони набувають нових ознак, орiєнтованих на пристосування до специфiчних 
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умов нової дiлянки вiдповiдної сфери. Отже, лексико-фразеологiчнi iнновацiї з’являются в низцi традицiйних 
неогенних сфер (в полiтицi i iдеологiї, правознавствi, фiнансовiй полiтицi, виробництвi, у сферi технiчного 
устаткування, в розробцi сучасних комп’ютерних технологiй, у товаровиробництвi, в дослiдженнi океану та 
надр Землi, освоєннi космiчного простору, культурi, науцi, освiтi, охоронi здоров’я, мистецтвi, спортi, модi та 
iнш.) пiд впливом декiлькох чинникiв, серед яких найбiльш значимими є закон економiї, закон аналогiї, закон 
диференцiацiї, а також тенденцiя до експресивностi у вираженнi мовних значень. Змiни системно-семантичних 
ознак наявних лексичних одиниць вiдбуваються шляхом їхніх семантичних i формальних перетворень, в 
результатi яких виникають модифiкованi лексичнi одиницi (модифiкованi iнновацiї). 
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Косович O. В. Инновационная парадигма развития лексического состава французского языка. 

В данной статье речь идет об особенностях инновационных процессов в лексической системе французского 
языка. Выделяются признаки, по которым различаются инновации в языке. Указывается ключевое понятие и 
ключевое слово неологических процессов. Автором подчеркивается тот факт, что проявление инновационного 
процесса в социолингвистическом плане связан с изменениями в статусе лексических единиц. Инновационный 

процесс изменяет системно-семантические и социолингвистические признаки существующих лексем. 

Коsovych O. V. Innovational Paradigm of the French Language Vocabulary Development. 

The article deals with peculiarities of innovational processes in the lexical system of the French language.  The criteria 
of innovations difference are distinguished. The key notion and key word of neologizing processes are pointed out. The 
following fact is emphasized by author: innovational process manifestation in the sociolinguistic aspect is connected 
with lexical units status changes. The innovational process changes system, semantic, social and linguistic criteria of 

lexemes being in the language. System and semantic criteria changes of lexical units are the result of their semantic and 
formal transformations that cause modified lexical units (modified innovations) appearance. 
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КОГНІТИВНЕ ПОЯСНЕННЯ ВИЯВІВ АНГЛОМОВНОГО ЗАПЕРЕЧЕННЯ 

У статті експліцитне й імпліцитне англомовне заперечення досліджується із залученням образ-схем, які є 
елементарними ментальними механізмами концептуалізації. Установлено, що експліцитні й імпліцитні 

заперечення представляють початковий, проміжний та кінцевий етапи зміни відношень між референтами 
залежно від деактивації або активації компонентів образ-схем. Визначальною ознакою розрізнення двох видів 

заперечень є припинення відношень, що репрезентується експліцитними одиницями синтаксичного й 
морфемного рівня й виявляється у словникових дефініціях імпліцитних лексичних заперечень. 

Установлення сутності та діапазону значень заперечення спонукало лінгвістів до розрізнення його 
експліцитної та імпліцитної репрезентації в англійській мові [1–4]. За формальних синтаксичного та 
синтаксично-семантичного підходів експліцитне заперечення відзначається відповідністю між значенням і 
формою, а імпліцитне – невідповідністю [1: 250; 3: 5; 4: 5]. Формальна диференціація експліцитного й 
імпліцитного заперечення здійснювалася для визначення ступеня заперечності мовної одиниці, залежно від 
сфери її дії, яка поширюється на все речення або окремі її члени [5: 7; 6: 15]. Із посиленням уваги до значення 
заперечення вивчається його експліцитне й імпліцитне представлення на різних мовних рівнях для визначення 
семантичних функцій у конкретному контексті [7: 12; 8: 48; 9: 6-7]. 

Об’єктом нашого дослідження є одиниці англійської мови, що представляють заперечне значення на 
синтаксичному, морфемному та лексичному рівнях. Новизна цієї розвідки полягає у розкритті когнітивних 
механізмів, які пояснюють відмінності у відображенні значення експліцитними й імпліцитними запереченнями. 
Ця стаття має на меті довести, що експліцитні й імпліцитні заперечення є альтернативними способами 
концептуалізації дійсності та репрезентації значення як форми втіленої дії. Значення заперечення полягає в 
зміні міжреферентних відношень, які визначаються образ-схемами [10: 5]. Ці елементарні повторювані, 
динамічні ментальні структури сенсомоторного походження [11: iv, ix] встановлюють між референтами 
топологічні (ВЕРХ-НИЗ, ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЯ та ін.), перцептивні, просторово-моторні (ВСЕРЕДИНІ-ЗОВНІ, 
ПОВНИЙ-ПУСТИЙ та ін.) і динамічні (ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ-ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, 
УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОДИ-ПЕРЕШКОДА та ін.) відношення [12: 38]. Зміна полягає у припиненні одних 
відношень і встановленні інших, які разом утворюють опозитивну єдність. У сфері дії експліцитних заперечень 
переважно знаходяться відношення, пов’язані зі спричиненням діяльності, а імпліцитні заперечення 
здебільшого репрезентують відношення, пов’язані з припиненням діяльності. Зміна відношень між 
референтами включає початковий, проміжний та кінцевий етапи, які визначаються деактивацією та активацією 
образ-схем. Елементи міжреферентних відношень, які знаходяться у сфері дії цих ментальних операцій є 
визначальними для репрезентації зміни схематично або деталізовано. Розглянемо репрезентацію різних етапів 
зміни перцептивних і силових відношень, які визначають послідовність концептуалізації, експліцитними й 
імпліцитними запереченнями в текстах англомовного газетного дискурсу. 

Початковий та проміжний етапи зміни міжреферентних відношень репрезентуються експліцитними 
запереченнями, а кінцевий – імпліцитними. Послідовність заперечного представлення зміни відношень між 
референтами свідчить про первинність експліцитних одиниць, що підтверджується етимологічними даними про 
їх походження від протоіндоєвропейського елемента ne [2: 6; 13: 6]. Поява імпліцитних заперечень пояснюється 
особливостями людської свідомості [14: 103], а саме постійним удосконаленням способів концептуалізації 
світу, що виявляється в недостатності експліцитного представлення заперечного значення. 

Для розкриття суті поділу заперечень на експліцитні й імпліцитні визначальним є початковий етап зміни 
перцептивних і силових міжреферентних відношень, що полягає в їх припиненні. Саме припинення міжреферентних 
відношень відображається запереченнями відкрито на синтаксичному й морфемному рівнях або приховано на 
лексичному рівні. Припинення міжреферентних відношень репрезентується експліцитними одиницями not, no, 
nobody, nothing, no one, never й ґрунтується на деактивації компонентів образ-схем. Чітко виражені синтаксичні 
властивості [15: 12-13] частки not, а саме відсутність самостійного значення [16: 466] і здійснення регулярних 
структурно-семантичних модифікацій вихідного стверджувального висловлення [17: 147; 18: 203], визначають 
зосередження уваги концептуалізатора лише на припиненні міжреферентних відношень, позначених присудками. 
При цьому відношення, які припиняються, відображаються спрощено, без будь-якої деталізації. 

Початковий етап зміни перцептивних відношень визначається деактивацією образ-схеми ВСЕРЕДИНІ, яка 
утворює опозицію з образ-схемою ЗОВНІ, напр., He has not been seen or heard from since (The Washington Post, 
24.05.2012). У наведеному фрагменті тексту новин частка not у складі присудка has not been seen or heard вказує 
на припинення зорового та слухового зв’язку між адресатом та референтом, позначеним підметом he. 
Заперечення not вказує на припинення як раніше встановлених реальних перцептивних відношень, свідченням 
чого є наведений вище приклад, так і уявних, напр., "We have still not spotted the aircraft," Kenya Airways chief 
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executive Titus Naikuni said at a news conference in Nairobi (The Washington Post, 6.05.2007). У цьому прикладі 
частка not зосереджує увагу читача на припиненні уявних перцептивних відношень між учасником події (we) та 
референтом (the aircraft), що свідчить про незмінність реальної ситуації. 

На відміну від частки not прикметник no деталізує припинення перцептивних відношень завдяки частково 
самостійному значенню, яке утворюється поєднанням сем 'not’, 'one', 'any' [19: 1112] і уможливлює сполучення з 
додатками на позначення референтів. У цьому випадку увага читача зосереджується на об’єкті, який перестає 
осмислюватися як такий, що може бути виявлений в межах поля зору, напр., British find no evidence of arms traffic 
from Iran. У наведеному новинному заголовку експліцитне заперечення no з присудком find деактивує образ-схему 
ВСЕРЕДИНІ стосовно референта evidence of arms traffic, що спонукає читача визнати припинення пошуків через 
їх безрезультатність і виключити будь-яку можливість постачання зброї з Ірану.  

Початковий етап зміни силових відношень здатності у нездатність, згоди в протидію, усунення перешкоди в 
перешкоду ґрунтується на деактивації образ-схем ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, УСУНЕННЯ ПРОТИДІЇ 
та УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОДИ. Схематично початковий етап зміни здатності в нездатність репрезентується 
часткою not, яка деактивує вектор образ-схеми ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, представлений 
предикативними одиницями ready, possible, able, save, can organize, can help тощо, напр., Zelaya: U.S.-brokered 
pact did not resolve crisis (The Washington Post, 7.11.2009). У наведеному новинному заголовку заперечення not 
припиняє уявні відношення здатності, що базується на деактивації вектора образ-схеми ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МОЖЛИВОСТІ, позначеного присудком resolve, і в такий спосіб повертає читача до кризової реальності. 

Деталізовано припинення відношень здатності відображається запереченням no у сполученні з додатками, 
котрі активують ціль образ-схеми ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, вектор якої позначається присудками give, 
win, get, напр., Women to get no niche in the Vatican’s Swiss Guard [IHT 9]. У наведеному прикладі заперечний 
прикметник no деактивує ціль ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, позначену додатком niche, а тому 
перебування жінок у швейцарській гвардії Ватикану (Vatican’s Swiss Guard) перестає бути можливим. 

Про початок зміни згоди в протидію сигналізує частка not, яка у складі висловлення репрезентує словесне 
зіткнення, що веде до припинення раніше встановлених відношень, напр., China’s UN ambassador says his country 
is not protecting Syria’s president (The Washington Post, 4.06.2012). У наведеному заголовку заперечення not 
припиняє осмислення Китаю (his country) як джерела ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ (is protecting), натомість 
репрезентує представника Китаю в ООН (China’s UN ambassador) як джерело КОМУНІКАТИВНОЇ ПРОТИДІЇ. 

Зміна усунення перешкоди в перешкоду починається з деактивації образ-схеми ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МОЖЛИВОСТІ, що зумовлює припинення відношень усунення перешкоди, напр., U.S. is not saying who, or 
what, was hit in Somalia raid (The Washington Post, 10.01.2007). У наведеному прикладі заперечення not вказує на 
припинення відношень ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, позначених присудком is saying і додатком who, or 
what, що є сигналом до виникнення перешкоди для отримання необхідної інформації. 

Темпоральна деталізація початкового етапу зміни перцептивних і силових відношень здійснюється за 
допомогою прислівника never, семантика якого "at no time in the past or at no time in the future" [20: 967] вказує 
на їх припинення в минулому або майбутньому, що створює ефект винятковості та подиву, напр., "There have 
been populist senators who were pretty radical guys but never a guy who says, "I'm a socialist,"says Eric Foner, a 
historian at Columbia University (The Washington Post, 5.11.2006). У наведеному прикладі заперечення never 
сигналізує, що від минулого до сьогодення було припинено виявлення в полі зору особи (a guy), яка б зізналася 
у свої соціалістичних поглядах (I'm a socialist), що підкреслює надзвичайність такої позиції. У прикладі  Huesca, 
who never learned to read but could add numbers in her head, marched her sons to the schoolhouse every day. (The 
Washington Post, 19.12.2012) заперечний прислівник never вказує на часову невизначеність відношень 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, позначених присудком learned, що призводить до їх припинення. На цьому 
фоні схвальні враження викликає поведінка учасниці події (Huesca), яка виступає джерелом ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МОЖЛИВОСТІ для своїх дітей (marched her sons to the schoolhouse every day). 

Початковий етап зміни перцептивно-силових відношень репрезентується експліцитними заперечними 
займенниками nobody, no one, nothing, які деактивують джерело або ціль силових образ-схем. Заперечення 
nobody, no one вказують на припинення перцептивно-силових відношень, репрезентуючи відсутність в полі 
зору осіб, які б осмислювалися як джерело силових образ-схем, напр., It's a big change from the last election, 
when no one from Saddam's home village of Awja participated in the vote (The Washington Post, 4.03.2010). У 
наведеному прикладі одиниця no one конкретизує припинення перцептивно-силових відношень, вказуючи на 
невиявлення в полі зору читача осіб, які б концептуалізувалися як джерело образ-схеми ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МОЖЛИВОСТІ, чий напрям визначається присудком participated. На припинення перцептивно-силових 
відношень шляхом деактивації цілі відповідних образ-схем вказує заперечний займенник nothing, напр., 
"Nothing is going to happen unless the governor leads on this issue", Miller told a gaggle of reporters as the Tuesday 
morning floor session of the Senate wrapped up (The Washington Post, 5.02.2013). У цьому прикладі заперечення 
nothing деталізує припинення перцептивно-силових відношень, вказуючи на відсутність референтів, які б 
осмислювалися як ціль сили, позначеної другою частиною складеного присудка is going to happen. Експліцитні 
заперечні займенники nobody, no one, nothing виключають можливість концептуалізації референтів, які 
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знаходяться в полі зору, як джерело або ціль силових образ-схем, а тому звичні або очікувані дії, представлені 
цими ментальними структурами, залишаються нереалізованими. 

Проміжний етап зміни міжреферентних відношень полягає в припиненні одних і встановленні інших, що 
базується на послідовній деактивації образ-схем, які акумулюють досвід спричинення діяльності, та активації 
гештальтів з протилежним значенням. Проміжний етап зміни міжреферентних відношень репрезентується 
похідними одиницями, які містять заперечні префікси un-, dis-, in-, il-, im- в їхній морфемній структурі. 
Заперечні префікси зумовлюють семантичну модифікацію твірного слова [21: 137] унаслідок деактивації 
співвідносної з ним образ-схеми, а похідні слова встановлюють нову якість [22: 22] за рахунок активації 
протилежної образ-схеми. 

Префіксальні заперечення актуалізують фрагменти дійсності, пов’язані з різними проявами орієнтування 
людини в просторі [23: 14], основними з яких є перцептивні та силові відношення. Проміжний етап зміни 
перцептивних відношень відображається запереченнями disappear, disappearance, в морфемній структурі яких 
префікс dis- деактивує образ-схему ВСЕРЕДИНІ, представлену твірними словами appear, appearance, а похідні 
одиниці disappear, disappearance деталізують образ-схему ЗОВНІ як таку, що структурує зникнення, напр., 
Remains found in Frederick County confirmed as those of a man who disappeared in northern Va (The Washington 
Post, 8.02.2013). Концептуалізація наведеного новинного заголовка визначається припиненням відношень 
ВСЕРЕДИНІ між референтом (a man) і спостерігачем і встановленням між ними відношень ЗОВНІ, що 
репрезентується заперечним присудком disappeared. Тому референт (a man) перетворюється з доступного 
зорові на зниклого, що сприймається як факт. 

Репрезентація проміжного етапу зміни силових відношень здійснюється похідними заперечними одиницями з 
префіксами un-, in-, im-, dis-, які вказують на припинення згоди або здатності й встановлення незгоди або 
нездатності, напр., Iraqi Army unable to take over within a year, report says (The Washington Post, 6.09.2007). У 
наведеному заголовку заперечення unable відображає проміжний етап зміни міжреферентних відношень. Префікс 
un- припиняє відношення ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, позначені твірною основою able, а новоутворений 
похідний прикметник unable встановлює відношення ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ. У ході таких ментальних 
операцій очікування читача, що ґрунтуються на образ-схемі ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, спростовуються, а 
нездатність іракської армії (Iraqi Army) гарантувати безпеку сприймається як факт. 

Кінцевий етап зміни відношень між референтами відзначається встановленням відношень ПОЗБАВЛЕННЯ 
МОЖЛИВОСТІ, ПЕРЕШКОДИ, ПРОТИДІЇ, пов’язаних з припиненням діяльності. Цей етап зміни 
міжреферентних відношень репрезентується імпліцитними заперечними дієсловами (fail, refuse, reject, avoid, 
cease тощо), іменниками (failure, refusal, rejection, avoidance тощо), прикметниками (hostile, lost, exempt, deaf 
тощо), прислівниками (seldom, scarcely, hardly тощо), які потребують вивчення їх словникових дефініцій для 
виявлення власне заперечного елемента, який вказує на припинення міжреферентних відношень. Винятком є 
експліцитний заперечний іменник no, який у сполученні з присудком say встановлює відношення 
КОМУНІКАТИВНОЇ ПРОТИДІЇ або КОМУНІКАТИВНОЇ ПЕРЕШКОДИ, свідченням чого є його значення "a 
negative response, a denial or refusal" [http://www.thefreedictionary.com/no]. Функціонування заперечної одиниці 
no для встановлення, а не припинення відношень, є сигналом її повної лексикалізації, напр., Turkey: Austrians 
just say no (The International Herald Tribune, 3.10.2005). У наведеному прикладі заперечення say no встановлює 
відношення КОМУНІКАТИВНОЇ ПЕРЕШКОДИ, що уточнюються із розгортанням тексту. Увага читача 
спочатку зосереджується на цілі (Turkey) відповідної образ-схеми, що представляє відому інформацію, а потім 
переключається на її джерело (Austrians), що визначає новизну та цілісність повідомлення. 

На відміну від експліцитного заперечного іменника no, який представляє міжреферентні відношення 
схематично, спрощено-узагальнено, без зайвих подробиць, імпліцитні заперечення вказують на просту й 
ускладнену деталізацію значення зміни, залежно від того, на якому етапі компонентного аналізу цих одиниць 
виявляється припинення міжреферентних відношень. Проста деталізація перцептивного та силового значення 
заперечення забезпечується відображенням припинення відношень між учасниками взаємодії на першому етапі 
компонентного аналізу імпліцитної одиниці, тобто в її словниковій дефініції, напр., forbid → not allowed; hostile → 
unfriendly. Так, заперечення forbid позначає "заборону", яка є простою деталізацією перешкоди, що виявляється у 
припиненні відношень УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОДИ, позначених семою 'allowed', за допомогою семи 'not'.  

Проста деталізація зникнення представлена запереченням missing, оскільки припинення відношень 
ВСЕРЕДИНІ поля зору демонструє сема 'disappeared' [19: 1053], яка виявляється в словниковій дефініції цієї 
одиниці, напр., Fifteen foreigners said missing in north-east Ethiopia (The Washington Post, 2.03.2007). У 
наведеному прикладі імпліцитна одиниця missing встановлює відношення зникнення, що є наслідком виходу 
референтів (fifteen foreigners) за межі поля зору, позначеного обставиною місця (in north-east Ethiopia). 

Проста деталізація силових відношень представлена імпліцитними запереченнями, у словниковій дефініції 
яких поєднуються заперечна й силова семи, напр., British police criticized in shooting after terror attack (The New 
York Times, 2.08.2007). У наведеному прикладі імпліцитне заперечення criticized встановлює відношення 
засудження, що є наслідком простої деталізації КОМУНІКАТИВНОЇ ПРОТИДІЇ, що репрезентується на 
першому етапі компонентного аналізу цієї одиниці семою 'disapproval' [19: 373]. 
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Ускладнена деталізація силового значення репрезентується імпліцитними запереченнями, на другому етапі 
компонентного аналізу яких виявляється припинення міжреферентних відношень ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МОЖЛИВОСТІ та УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОДИ. Так, ускладнена деталізація значення нездатності відображена 
запереченнями collapse "вийти з ладу, збанкрутіти" [20: 292], miss "схибити, зазнати невдачі" [20: 1052], failure 
"невдача" [20: 562], на другому етапі компонентного аналізу яких виявляємо припинення відношень 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, напр., Lebanon talks collapse as Shiites vacate cabinet (The New York Times, 
12.11.2006). У наведеному прикладі ускладненою деталізацією нездатності є провал переговорів, позначений 
заперечною одиницею collapse, на другому етапі компонентного аналізу якої взаємодія сем 'not', 'succeed' вказує 
на припинення відношень ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ. 

Таким чином, експліцитні та імпліцитні заперечення представляють різні аспекти значення, яке полягає в 
зміні відношень між референтами. Експліцитні одиниці синтаксичного рівня, які не мають самостійного 
значення, вказують на припинення відношень, сигналізуючи про початок їх зміни. Заперечні морфеми 
припиняють міжреферентні відношення, пов’язані зі спричиненням діяльності, а похідні одиниці встановлюють 
нові, пов’язані з припиненням діяльності, що характеризує проміжний етап зміни. Імпліцитні заперечення 
лексичного рівня встановлюють відношення між референтами, представляючи кінцевий етап зміни. 
Експліцитні й імпліцитні заперечення по-різному деталізують зміну міжреферентних відношень, що 
визначається ментальними операціями з образ-схемами і виявляється в конкретному контексті. 

Перспективами подальших досліджень є вивчення функціонування та взаємодії експліцитних і 
імпліцитних заперечень у різних видах сучасного англомовного медійного та художнього дискурсу. 
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Матеріал надійшов до редакції 27.03. 2013 р. 

Кришталюк А. Г. Когнитивное объяснение проявлений англоязычного отрицания. 

В статье эксплицитное и имплицитное англоязычное отрицание исследуется с привлечением образ-схем, 
которые являются элементарными ментальными механизмами концептуализации. Установлено, что 
эксплицитные и имплицитные отрицания представляют начальный, промежуточный и конечный этапы 

изменения отношений между референтами в зависимости от деактивации или активации компонентов образ-
схем. Определяющим признаком различия двух видов отрицания является прекращение отношений, которое 
репрезентируется эксплицитными единицами синтаксического и морфемного уровня и требует изучения 

словарных дефиниций имплицитных лексических единиц. 

Kryshtaliuk A. G. Cognitive Explanation of English Negation Manifestation. 

This article explains explicit and implicit English negation with the help of image schemas which are considered to be 
the elementary mental mechanisms of conceptualization. It has been determined that explicit and implicit negative units 
represent the initial, intermediate and final stages of change of relations between referents. The negative representation 
of change is based on the mental operations of deactivation and activation of elements of image schemas. The cessation 

point is the main distinguishing feature of the explicit and implicit negation. The cessation of relations between 
referents is represented explicitly at the syntactic and morpheme level and revealed through the componential analysis 

of the implicit lexical negatives. 
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ДЕЯКІ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ 

У поданій статті розглянуто структурно-семантичні особливості німецьких економічних термінів та 
термінологічних словосполучень; тут також охарактеризовано словотворчі засоби та їх роль у визначенні 
значень економічної лексики та полегшенні її перекладу на українську мову. Німецька економічна термінологія 
збагачується як через словотвір, так і через лексикалізацію словосполучень. Термінологічні словосполучення 
мають стійкий характер у плані їх семантичної специфікації. Однією із можливостей визначення значення 

економічного терміна є використання знань про способи та засоби словотвору. 

Невпинний розвиток науки й техніки вносить значні зміни до мовної та концептуальної картин світу, в декілька 
разів примножуючи в словниковому складі мови фахову лексику. Стрімкий розвиток економіки й міжнародна 
інтеграція в цій сфері зумовили інтенсивне зростання економічної і фінансової термінології та обумовили 
необхідність її всебічного дослідження. Реформи в українській економіці та інтеграція України у світовий 
економічний простір зумовлюють прямий вихід переважної більшості суб’єктів господарювання на світовий ринок, 
активну участь їх у міжнародних економічних відносинах, що вимагає досконалого володіння іноземною мовою.  

Науковці досліджують окремі аспекти економічної термінологічної лексики: словотворчу потенцію 
префіксальних дієслів (В. Пушкар), особливості конструкцій з імпліцитною номінацією, що функціонують в 
економічних текстах (В. Гурова), семантичні особливості економічних термінів (К. Житнікова; С. Кришталь), 
парадигматичні та синтагматичні особливості багатокомпонентних термінів економіки (В. Іщенко), лексичні та 
фразеологічні новотвори у сфері економіки (М. Бєлозьоров, Ю. Зацний), лексикографічні питання унормування 
та стандартизації фінансової термінолексики (О. Лотка, J. Graham, E. Wüster, H. Zerwes). 

Безперечним є той факт, що на сьогодні достатньо розроблені лінгвістичні основи вдосконалення 
термінології, що є важливою передумовою утворення нових та удосконалення системи наявних термінів різних 
терміносистем. Однак цілий ряд проблем ще потребують аналізу, дослідження, вирішення. Серед них важливим 
є питання про те, як у тексті можна розпізнати термін та, за можливостю, визначити його значення.  

Метою статі є ознайомлення із структурно-семантичними особливостями німецьких економічних термінів з 
метою полегшення їх перекладу на українську мову. 

Останнім часом у дослідженнях з термінології помітне зростання масиву багатокомпонентних термінів. Це 
складні слова та словосполучення з різноманітною синтаксичною та семантичною структурою. Терміни, що 
мають структуру групи слів, позначаються в літературі по-різному: термінологічною лексемою у вигляді 
словосполучення [1: 39], термінологізованою групою слів [2: 76] або багатослівним терміном [3: 170]. 

Сучасні економічні терміни не є ані штучними новотворами, ані сумою назв суміжних галузей. Під 
економічним терміном ми розуміємо слово або словосполучення,  що відображає реалії суспільно-виробничих 
відносин, які характеризують економічний лад суспільства. 

Д. Мьон, який надає перевагу термінові "багатослівне найменування", посилається на те, що в описах 
словотвору німецької мови на цей аналітичний спосіб утворення найменувань звернуто мало уваги [4: 113], і 
хоче звернути увагу дослідників на цю "знехтувану форму найменувань у німецькій фаховій мові" також і в 
аспекті викладання німецької мови для студентів економічних спеціальностей. 

Вербально виражене поняття легко сприймається як термін у формі складного слова завдяки його єдності як 
графеми. При номінації поняття за допомогою групи слів виникає – особливо для учнів та нефахівців – складність, 
яка полягає у тому, щоб лексикалізовану синтаксичну одиницю відрізнити від вільного словосполучення [5]. 

Внаслідок багатократного використання група слів перетворюється в репродуковане найменування, в 
усталену частину інвентаря термінологічних найменувань. Якщо розглядати термінологічний інвентар з 
погляду способу його утворення, то з’ясується, що поряд з утворенням композитів використовуються також 
термінологічні групи слів, які є рівноцінні з композитами щодо чіткої диференціації фахових понять та в їх 
функціонуванні у фахових текстах. Для ілюстрації цієї рівності наведімо кілька прикладів (мовний матеріал 
взято з фахових лексиконів та словників, вказаних у списку літератури). 

Сильна диференціація існує у понятті ціни. Оскільки визначення ціни підлягає різним модифікаціям, види 
цін поділяють за певними критеріями. Для формування типології найважливіших видів цін використовують 
обидва види найменувань: слово та словосполучення. Визначені ринком ціни є: Allgemeinpreis (загальна ціна); 
garantierter Preis (гарантійна ціна); "open prise" (відкрита ціна); Schleuderpreis (демпінгова ціна); 
vorgeschriebener Preis (запропонована ціна) та ін. Ціни згідно з категоріями покупців мають такі назви: 
Ladenpreis (ціна магазину); Sonderpreis (спеціальна (пільгова) ціна); psychologischer Preis (психологічна ціна) [6: 
437]. Використання назв цін може також бути регламентованим: "Суди у ФНР не дозволяють використовувати 
позначення: "unverbindlicher Richtpreis" (орієнтовна ціна). Для характеристики запропонованих цін закон про 
картелі та підтримання конкуренції дозволяє тільки позначення: "unverbindliche Preisempfehlung" 
(необов’язкова пропозиція цін) або "unverbindlicher empfohlener Preis" [6: 61]. 
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У галузі торгівлі та комерційної діяльності потрібно розрізняти та класифікувати багато спеціальних понять 
за окремими аспектами. Для мовного оформлення цих специфікацій служать групи слів із прикметника 
(дієприкметника) та іменника. Традиційними найменуваннями із структурою словосполучення є, наприклад: 
unlauterer Wettbewerb (негласне змагання), doppelte Buchführung (подвійна система бухгалтерського обліку), 
flüssige Mittel (мобілізація ліквідних засобів), stille Reserve (анонімні (приховані) резерви), offene Rechnung 
(відкритий рахунок), schwarzer Markt (чорний ринок), grauer Markt (сірий ринок), unbestellte Waren 
(незамовлені товари), kombinierter Verkehr (комбінований торговий оборот (або грошове звертання), kleiner 
Grenzverkehr (малий прикордонний зв’язок), schwebende Geschäfte (незакінчені угоди), schleichende Inflation 
(прихована інфляція). Економічні терміни є в термінологічному словосполученні базовим компонентом 
найменування (ядром), якому підпорядковується атрибутивний прикметник чи дієприкметник. Із базовим 
компонентом "гроші" можна знайти такі термінологічні словосполучення: heißes Geld – "гарячі гроші" 
(грошовий капітал, який мобілізований короткостроково для досягнення спекулятивних прибутків), neutrales 
Geld – "нейтральні гроші" (гроші, які нейтрально відносяться до ходу економічного життя внаслідок 
відповідної грошової політики), billiges Geld – "дешеві гроші" (грошовополітична концепція для експансивної 
грошової політики), fluktuierende Gelder – "текучі гроші" (флуктуаційні, тобто ті, що коливаються, грошові 
суми, які зі страху знецінення грошей пересуваються із країни в країну), fremde Gelder – "чужі гроші" (довірені 
банку гроші), aufgenommenes Geld – "прийняті гроші" (гроші, які бере кредитна інституція для посилення 
власної ліквідності), tägliche Gelder – "щоденні гроші" (позики із щоденним попередженням). 

Отже, німецька економічна термінологія збагачується як через словотвір, так і через лексикалізацію 
словосполучень. Термінологічні словосполучення мають стійкий характер у плані їх семантичної специфікації. 
Структурно вони виявляють деяку варіативність: існує однозначність деяких словосполучень та композитів, 
словосполучень та абревіатур. Синтаксис термінологічних словосполучень економіки відображає здебільшого 
атрибутивні, рідше об’єктні відношення. Відношення синонімії, антонімії та семантичних полів об’єднують 
термінологічні словосполучення з рештою термінологічної лексики. 

Однією із можливостей визначення значення економічного терміна є використання знань про способи та 
засоби словотвору. Які б зміни, зумовлені розвитком суспільства, не відбувались у мові, стабільними у ній 
залишаються певні словотворчі засоби, за якими можна визначати семантику термінів-іменників, утворених за 
правилами німецького словотвору (більшість термінів становлять іменники, оскільки номінація є носієм найбільш 
важливих змістів у пізнаванні дійсності). Словотворчими засобами суфіксального, префіксального та суфіксально-
префіксального способів словотвору є суфікси, напівсуфікси, префікси, напівпрефікси. Так як економічна 
термінологія розвивається й нормалізується з урахуванням її національних та міжнародних функцій, має 
тенденцію до інтернаціоналізації і визначається специфічною рисою – наявністю переважної кількості складних 
термінів та термінів іншомовного походження, то афікси можуть мати й іншомовне походження [7: 31]. 

Наводимо приклади німецьких та іншомовних суфіксів, напівсуфіксів, префіксів, напівпрефіксів, за якими 
можна визначити, до якої семантичної групи належить термін: 

– німецькі суфікси -er, -ler,-ner, -ling та запозичені -at, -ent, -ant, -eur, -ar, -or, -är вказують на особу: 
Angestellter, Arbeitgeber, Arbeitsdirektor, Befrachter, Börsenmakler, Gläubiger, Freimakler, Tischler, Lehrling, 
Kandidat, Remittent, Kassier, Kommissionär, Akzeptant, Aufsichtsrat, Aktionär, Regierungspräsident;  

– німецькі суфікси -e, -er, -sel, zeug- та запозичені -ator, -at вказують на прилади, інструменти: Leuchte, 
Kipper, Stöpsel, Hebel, Rektaklausel, Generator, Multiplikator, Aggregat, Automat;  

– німецькі суфікси -e, -ei, -er, -nis, -schaft, -tum та запозичені -age, -ion вказують на процес, стан: 
Automatisierung, Minderung, Bewertung, Berufsgenossenschaft, Inbetriebnahme, Ergebnis, Wachstum, 
Kursfeststellung, Lieferung, Marktwirtschaft, Amortisation, Konzession, Drainage, Konzentration, Investition, Fusion, 
Divisionskalkulation;  

– німецькі суфікси -e, -heit, -keit, -igkeit та запозичені -ismus, -ment вказують на властивість: Länge, Menge, 
Arbeitslosigkeit, Kürze, Wirksamkeit, Raffinement, Indossament, Keynesianismus, Konnossement, Realignment;  

– німецькі суфікси -schaft, -tum, -heit, -gut, -werk, -zeug та запозичені -ie, -ar вказують на колективність: 
Aktiengesellschaft, Gemeinschaft, Eigentum, Staatsgut, Werkzeug, Handwerk, Bürgschaft, Fahrzeug, Industie, Mobiliar, 
Inventar, Makrookönomie; 

– німецькі суфікси -e, -ei, -sel, -nis, -ung, -werk та запозичений tät- вказують на предмети, речі та інше: 
Analyse, Erzeugnis, Ladung, Produktivität, Konvertibilität, Liquidität; 

– німецькі суфікси -e, -ei, -nis, -ling, -ade, -tät, -at вказують на місце, простір: Barreserve, Bleiche, 
Schweißerei, Behältnis, Bedürfnis, Annuität, Ballustrade, Kombinat; 

– німецькі префікси über-, fehl- мають негативну оцінку: Fehlfabrikat, Fehlanzeige, Fehlbestand, Fehlbetrag, 
Fehldruck, Überlast, Fehlkonstruktion, Fehleinschätzung, Überalterung, Überbestand, Überdruck, Überfeinheit, 
Überhärtung, Überinvestitionen;  

– німецькі префікси haupt-, hoch-, maximal- вказують на вищий ступінь, повноту, самостійність, 
автономність: Hauptverbraucher, Haupttriebkraft, Hauptstütze, Hauptabnehmer, Hauptauftragnehmer, Hauptdüse, 
Hochglanz, Maximalprofit, Maximalwert, Maximalstrom, Hochdruckleitung, Hocherhitzung, Hochleistung, 
Hochspannungsleitung;  

– іншомовні префікси mini-, mikro- вказують на нижчий ступінь, підпорядкування: Minimaldruck, 
Mikrowelle, Mikroprozessor, Mikrocomputer, Minipreis, Miniformat;  
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– німецькі префікси ge-, mit- вказують на колективність: Miteigentümer, Mitbesitzer, Mitarbeit, Mitbegründer, 
Mithilfe, Mitschnitt, Mitfahrgelegenheit, Mitgliedsausweis, Mitgliedsbeitrag; 

– німецькі префікси auf-, neben- вказують на місце, положення: Aufkauf, Aufkommen, Aufladung, Aufriss, 
Aufschlagverlust, Aufschlagwechsel, Aufputschmittel, Aufwand, Nebenrad, Nebeneffekt, Nebenerwerb, Nebenverdienst, 
Nebengebäude, Nebenbetrieb, Nebenprodukt, Nebenkosten; 

– іншомовний префікс di- вказує на склад: Dipol, Dioxyd; 
– іншомовний префікс syn- вказує  на з’єднання, контакт: Synthese, Synchrongetriebe, Syntheseprodukt; 
– напівсуфікс -werk вказує на предмети речі: Bauwerk, Gaswerk, Stahlwerk, Elektrizitätswerk, Tragwerk, 

Flechtwerk; 
– напівсуфікс -einheit вказує на кількість, цілісність: Währungseinheit, Gewichtseinheit, Maßeinheit, 

Längeneiheit, Rechnungseinheit [8].  
Як висновок зазначимо, що полегшити при перекладі пошук необхідних еквівалентних відповідностей для 

німецьких термінів в українській мові допомагає не лише знання особливостей економічної термінології, а й 
знання того, що значення слова може визначатися як за допомогою словника чи за компонентами складеного 
терміна, так і семантикою словотворчих елементів. 
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Кузив М. З. Некоторые структурно-семантические особенности немецких экономических терминов.  

В данной статье рассмотрены структурно-семантические особенности немецких экономических терминов и 
терминологических словосочетаний, здесь также охарактеризованы словообразовательные средства и их 
роль в определении значений экономической лексики и облегчении ее перевода на украинский язык. Немецкая 

экономическая терминология обогащается как через словообразование, так и через лексикализации 
словосочетаний. Терминологические словосочетания имеют устойчивый характер в плане их семантической 

спецификации. Одной из возможностей определения значения экономического термина является 
использование знаний о способах и средствах словообразования. 

Kuziv M. Z. Some Structure-Semantic Features of German Economic Terms.  

The article discusses the structural and semantic features of German economic terms and terminological phrases, 
characterizes derivation tools and their role in facilitating translation of German economic vocabulary into Ukrainian. 

The German economic terminology is enriched through the word formation, and through lexicalization phrases. 
Terminological phrases are sustainable in terms of their semantic specification. One of the ways in determining the 

economic value of the term is to use knowledge about the ways and means of word building.  
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СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ-СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ В 
АНГЛОМОВНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

У статті висвітлено результати структурного та кількісного аналізів груп моделей фармацевтичних 
багатокомпонентних термінів-словосполучень на основі термінологічного словника ″Dictionary of Pharmacy″. 

Окреслено основні групи багатокомпонентних фармацевтичних термінів-словосполучень.  Розглянуто 
механізм утворення багатокомпонентних термінів-словосполучень у підмові фармації. Визначено продуктивні 
моделі утворення полікомпонентних  термінів-словосполучень в англійській фармацевтичній термінології. 

Численні термінологічні  дослідження виявили переважання  полікомпонентних термінів у галузевих 
термінологіях [1: 58; 2: 7; 3: 7; 4: 10; 5: 7; 6: 147] та ін. Це пояснюється тим, що унітерми, або однослівні 
терміни, не завжди можуть чітко номінувати складні процеси, характеристики та властивості нових понять. А 
термінологічні утворення, що складаються з двох та більше термінів, не тільки диференціюють нові поняття, а 
й систематизують парадигматичні відносини між ними, відображаючи системні зв’язки одиниць конкретної 
терміносистеми [1: 58].  

Термінологічне словосполучення (ТС) складається із стрижневого слова та залежних компонентів, що 
функціонують як цілісна семантична одиниця з одночасним збереженням значень своїх компонентів, відповідає 
вимогам точного орієнтування на реалію, стислості форми та системності. Для ТС характерні тенденція до моносемії 
в межах своєї терміносистеми, стилістична нейтральність, оптимальний рівень інтернаціоналізації [2: 4, 8]. 

У термінологічних дослідженнях терміни-словосполучення позначаються різними найменуваннями: терміни-
ланцюжки, багаточленні терміни, полілексемні терміни, складноструктурні субстантивні словосполучення, 
полівербальні терміни, багатокомпонентні термінологічні словосполучення, складені терміни, термінологічні 
конструкції, термінологічні комплекси. Ми користуємось терміном "багатокомпонентні терміни-
словосполучення" (БТС). Багатокомпонентними термінами-словосполученнями вважаємо окремо оформлені, 
семантично цілісні сполучення, що складаються з двох або більше слів. Залежно від кількості компонентів 
досліджувані фармацевтичні БТС поділяємо на дво-, три-, чотири-, п’яти- та шестичленні. Незалежно від 
кількісного складу БТС, його ядро визначає поняття, а залежні атрибути конкретизують це поняття [3: 7] 

Актуальність теми дослідження обумовлюється відсутністю комплексного вивчення відповідного 
термінологічного пласта лексики з підмови фармації, оскільки у фармацевтичній лексиці постійно відбувається 
уточнення існуючих понять та домінування нових лексичних утворень. Дослідження структурного складу 
фармацевтичних ТС є актуальним з огляду на потребу упорядкування галузевої терміносистеми підмови 
фармації на словотвірному рівні. 

Метою статті є проведення структурного і кількісного аналізів англійських фармацевтичних БТС та 
виявлення продуктивних моделей утворення БТС у підмові фармації. 

Матеріалом дослідження слугували 2090 термінів, відібраних методом суцільної вибірки із англомовного 
термінологічного словника "Dictionary of Pharmacy" [7].  

У результаті дослідження виявлено, що найчисельнішою групою фармацевтичних БТС є двокомпонентні 
терміни-словосполучення (ДТС) – 1604 одиниці. ДТС утворюються шляхом додавання додаткових означальних  
елементів до однослівних термінів та слів: drugs – essential drugs – nonsteroidal drugs – orhan drugs – anti-
inflammatory drugs (ліки – лікарські препарати нагальної потреби – нестероїдні лікарські препарати – лікарські 
препарати з обмеженим лікарським попитом через рідкісні випадки захворювання – протизапальні ліки). За 
морфологічним типом компонентів фармацевтичні ДТС можемо представити такими основними групами: 
субстантивно-субстантивна (ССГ), атрибутивно-субстантивна (АСГ) та дієслівно-субстантивна (ДСГ).  

Субстантивно-субстантивна   група (ССГ), що позначається загальною моделлю (N1 + N2), охоплює 
найбільшу частину ДТС –  829 одиниць. Компонентами ДТС ССГ можуть бути загальнотехнічні наукові 
терміни і слова: (absorption coefficient – коефіцієнт абсорбції), епоніми: (Lyme disease – хвороба Лайма, Epstein’s 
disease – дифтероїд), іменники у присвійному відмінку (4): (athlet's foot – епідермофітія стопи), абревіатури 
(43): (DNA ligase – ДНК-лігаза – ензим класу лігаз). В основному, компонентами цієї моделі є прості іменники. 
Варто зазначити, що для ДТС ССГ досить характерні епонімні моделі: Eponym + N (173); N + Eponym (3): 
degree Celcius, degree Kelvin. Виявлено 176 епонімних ДТС, серед них у 128 термінах епонім вжитий у 
присвійному відмінку і у 48 термінах власна назва – у називному відмінку. Крім того, епонім, вжитий у 
називному відмінку, може бути виражений подвійним (24) та потрійним (3) прізвищем: Bence-Jones protein – 
анормальний білок плазми або сечі, Ostwald-Cannon-Fenske viscometer – віскозиметр – прилад, що вимірює 
відносну в’язкість. Структурні паралелі епонімних ТС різняться лише морфолого-синтаксичним аспектом. 
Наприклад, хвороба Альцгеймера може позначатись як presenile dementia, presenile psychosis, Alzheimer’s 
disease. Компонентами ДТС ССГ можуть бути складні слова або терміни (62): monosodium glutamate – глутамат 
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натрію; protein turnover – баланс між синтезом і розпадом білків; cost-effectiveness analysis – оцінювання 
показника "вартість-ефективність". Визначальним елементом ДТС ССГ можуть бути складні слова із 
"внутрішнім синтаксисом" (4): cost-of-illness analysis – аналіз вартості лікування хвороби; oil-in-water emulsion – 
водомасляна емульсія. Таким чином, простота утворення, чіткість, стислість та семантична ємність ДТС ССГ 
дають можливість простими синтаксичними засобами виразити складні атрибутивні відношення. 

Друга за величиною група ДТС – атрибутивно-субстантивна (АСГ), яку позначаємо моделлю  A + N, – 642 
одиниці. Атрибутами ДТС АСГ переважно є прості прикметники (588): (clinical trial – клінічне випробовування 
лікарського засобу), або складні слова (54): (light-resistant container – світлостійкий контейнер, out-of-pocket 
expenses – фактичні витрати, immunosuppressive agent – імунодепресивний засіб, over-the-counter medications – 
безрецептурні лікарські засоби). Варто зазначити, що складні прикметники завдяки своїй структурній місткості 
замінюють громіздкі атрибутивні елементи у терміносполученнях із сполучниками чи прийменниками. У АСГ є 
22 терміни, у яких стрижневе слово – складний іменник: biological half-life – біологічний напівперіод існування 
лікарського засобу в організмі. У ДТС АСГ стрижневе слово – іменник, як правило, відображає родове поняття, 
а прикметник – класифікує його видову відмінність. Для ДТС АСГ, на відміну від ДТС ССГ, малохарактерні 
компоненти-епоніми (5): Brownian movement – броунівський рух. 

До дієслівно-субстантивної (ДСГ) групи відносимо 133 ДТС, у яких визначальний компонент виражений 
неособовою формою дієслова. У моделі Participle I + N (53) атрибут може бути позначений простим 
дієприкметником (49): emulsifying agent – емульгатор, oxydazing agent – окислювальна речовина; або складним 
словом (4): quick-breaking emulsion – емульсія, що швидко розпадається, dependence-producing drug – лікарський 
засіб, що спричинює фізичну та психічну залежність. Стрижневе слово, в основному, – простий іменник. У 
моделі Participle II + N (80) перший елемент може бути виражений простим словом (75): closed formulary – 
строго контрольований список лікарських засобів із мінімальними винятками; або складним словом (5): enteric-
coated pills – таблетки, вкриті матеріалом, що запобігає виділенню препарату до його потрапляння у тонку 
кишку. Стрижневе слово найчастіше є простим іменником (77): (fixed oil – нелетка олія) або складним словом 
(3): infrared spectrophotometry – інфрачервона спектрофотометрія. У ДСГ не виявлено епонімів та абревіатур. 

Значно менше у досліджуваній термінології виявлено трикомпонентних термінів-словосполучень (ТТС), що 
виникають, здебільшого, на основі уточнення ДТС, – 398 одиниць. ТТС утворюються шляхом повторного 
означення  ДТС: adrenocortical insufficiency – acute adrenocortical insufficiency – chronic adrenocortical 
insufficiency – primary adrenocortical insufficiency – secondary  adrenocortical insufficiency  – недостатність кори 
надниркових залоз – гостра (хронічна, первинна, вторинна)  недостатність кори надниркових залоз. За 
морфологічним складом компонентів можемо поділити їх на такі основні групи: атрибутивно-субстантивну 
(АСГ), субстантивно-субстантивну (ССГ); прийменниково-субстантивну (ПСГ); дієслівно-субстантивну (ДСГ); 
адвербіально-субстантивну (АДСГ).  ТТС складаються із стрижневого слова, що виражає родове поняття, і 
атрибутивних компонентів, що диференціюють видове значення.  

До АСГ відносимо 173 ТТС, побудованих за моделями: A + N1 + N2 (100): sulfosalicylic acid method – метод 
сульфосаліцилової кислоти для визначення кількості протеїну в крові; A1 + A2 + N (58): sequential multiple 
analysis  – метод клінічної хімії, що передбачає послідовне виконання двох або більше тестів  на тих самих 
зразках крові чи сечі за певний період часу;  N1 + A + N2 (13): drug biological availability – біологічна активність 
лікарського засобу; yeast artificial chromosome – дріжджова штучна хромосома;   A1 + A2 + Abbr. (2): 
heterogenous nuclear RNA – гетерогенна РНК ядра. Компоненти ТТС АСГ  можуть бути виражені простими або 
складними прикметниками: broad spectrum antibiotic – антибіотик широкого спектру дії, gastroesophageal reflux 
disease – шлунково-стравохідний рефлюкс. Складні слова можуть бути виражені сполученням іменника з 
іменником: quantitative structure-activity relationship – кількісний показник "структура-активність"; або іменника 
з прикметником: insuline-like growth factor – інсуліноподібний фактор росту – пептиди сироватки з 
інсуліноподібною дією; long-term care insurance – медичне страхування на випадок тривалого лікування. 

До ССГ відносимо 102 ТТС, побудованих за моделлю  N1 + N2 + N3. Компонентами термінів є прості 
іменники у загальному відмінку  (268): drug regimen compliance – схема застосування лікарського засобу, або 
складні слова (16). Складні слова можуть бути утворені двома основами іменників, написаних разом (ion 
exchange chromatography – іонообмінна хроматографія, nicotinamide adenine dinucleotide – нікотинамід аденіну 
динуклеотиду); прикметником та іменником, написаними через дефіс: positive-displacement flow meter – 
флоуметр – прилад для вимірювання потоку рідини з постійним переміщенням; дієсловом та іменником: 
branched-chain amino acid – аміно кислота з розгалуженим ланцюгом; числівником та іменником: two-position 
temperature control – двопозиційне контролювання температури. Складними словами можуть бути виражені усі 
компоненти ТТС ССГ: hypoxanthine phosphoribosyl transferase – гіпоксантин фосфорибоксил трансферази. 
Серед компонентів ССГ виявлено шість епонімів: 5 власних назв вжито у називному відмінку: Krebs urea cycle 
– цикл утворення сечовини в печінці, Donnan membraine equilibrium – мембранна рівновага; один епонім – у 
присвійному відмінку: Pauli’s exclusion principle –  принцип виключення Паулі.  

Субстантивно-прийменникова група (СПГ) налічує 52 терміни, побудованих за моделлю: N1 + Prep. + N2: mode of 
administration – спосіб застосування лікарського засобу. У цій моделі означення є постпозитивним до стрижневого 
слова. Найчастіше вживаються такі прийменники: of (39 ТСС): coefficient of viscosity –  коефіцієнт в’язкості; by (5): 
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healing by granulation – загоювання рани вторинним натягуванням; for (5): granules for solution – гранули для 
розчину. Компонентами цієї моделі є прості іменники: spirit of camphor – камфорний спирт, liver of sulfur – суміш 
сульфідів калію, що використовується як фунгіцидний засіб і при лікуванні захворювань шкіри, powder of herb – суха 
лікарська рослинна сировина, подрібнена на порошок, drying by sublimation – сублімаційне висушування.    

До ДСГ відносимо  62  терміни, побудованих за  17  моделями, основними з яких є: PII + N1 + N2 (39): 
camphorated opium tincture – опіумна камфорна настоянка, A + PI + N (11): central acting drug – лікарські засоби 
центральної дії, N + PII + N (3): gelatin coated capsule – капсула, покрита желатиновим шаром; N + PI + N (4): 
drug monitoring system – система збирання і поширення інформації про побічні дії лікарських засобів;  PI + A + 
N (5): sclerosing nonsappurative osteomyelitis – склерозований остеомієліт. Дієслівний компонент, виражений 
неособовою формою дієслова, може бути першим або другим словом у терміні: extended release patch – пластир 
з пролонгованою дією; delayed release capsule – капсула з пролонгованою дією; sintered glass filter – фільтр із 
плавленого скла;  neuromuscular blocking agent – міорелаксант – медикамент, що паралізує скелетні м’язи, 
блокуючи передачу нервових імпульсів. Дієслівний компонент може бути виражений складним словом (7): 
enzyme-linked immunosorbent assay – твердофазовий імуноензимний аналіз; platelet-derived growth factor – 
тромбоцитарний фактор росту;  quality-adjusted life year – показник, що використовується при аналізі 
корисності затрат, позначає співвідношення кількості продовжених  років життя до його якості. 

Адвербіально-субстантивна група  містить 9 одиниць, побудованих за такими моделями: Adv. + PII + N (4): 
chemically undefined medium – субстрат невизначеного хімічного складу; Adv. + PI + N (3): rapidly polymerizing 
adhesive  – клей, що швидко твердне; Adv + A + N (2): biologically equivalent energy – біологічно еквівалентна енергія.  

У досліджуваній термінології виявлено чотирикомпонентні терміни-словосполучення (ЧТС) (74), утворені 
на основі конкретизації ДТС: haemolytic anaemia – congenital nonspherocytic haemolitic anaemia – drug-induced 
immune haemolytic anaemia – гемолітична анемія – вроджена несфероцитарна гемолітична анемія – 
медикаментозна імунна гемолітична анемія. ЧТС утворюються за 25 моделями, основними з яких є: A + N1 + N2 
+ N3 (17): cumulative log-dose response curve – крива залежності "кумулятивна доза-ефект"; N1 + N2 + N3 + N4 
(11): target drug delivery system – система прицільної доставки лікарського засобу до ділянки дії (лікарська 
форма); A + N + Prep. + N (12): latent heat of vapourization – об’єм тепла, що поглинається грамом речовини і 
перетворюється в пароподібний стан без зміни температури; bacteriostatic water for injection – стерильна вода 
для ін’єкцій, що містить антимікробний засіб. Малочисельними є моделі: PII + N + N + N (7): extended release 
suspension injection – ін’єкція у вигляді суспензії пролонгованої дії; A + A + N + N (5): current procedural 
terminology system – кодова термінологічна система сучасних медичних процедур; N + N + Prep. + N (4): powder 
injection for suspension – ін’єкційний порошок для суспензії; PII + A + N + N (4): abbreviated new drug application 
– скорочена форма застосування лікарського засобу для ліків-генериків. 

Варто зазначити, що із збільшенням кількості визначальних компонентів БТС стає громіздким і виявляє 
тенденцію до перетворення в абревіатуру. Наприклад: nuclear magnetic resonance spectrophotometry – NMR 
spectrophotometry – ядерна магнітно-резонансна спектроскопія. Утворення абревіатур у складі БТС є проявом 
закону економії мовних засобів. 

Малочисельними серед аналізованих БТС є групи п’яти- і шестичленних термінів – відповідно 9   і 5 
одиниць: extended release film coated capsule – капсула пролонгованої дії, покрита плівкою; extended release 
injection powder for suspension – ін’єкційний порошок для суспензії пролонгованої дії.  П’ятикомпонентні БТС 
утворюються за 8 моделями, три з яких містять прийменники, шестичленні – за п’ятьма моделями. Як правило, 
структурні моделі представлені одним прикладом, що відображає об’єктивну тенденцію до більш точної 
номінації та конкретизації поняття.  Виняток становить модель PII + N + N +  Prep. + N, що зустрічається двічі: 
lyophilized injection powder for solution – ліофілізований ін’єкційний  порошок для розчинів;  extended release 
injection powder for suspension – ін’єкційний порошок для суспензії пролонгованої дії.  

Таким чином, творення фармацевтичних БТС – це послідовна конкретизація опорного терміна, що позначає 
родове поняття, визначальними компонентами, які відображають видові характеристики. Кількісне 
переважання фармацевтичних БТС над однослівними термінами зумовлене потребою номінувати нові складні 
поняття, характеристики яких неможливо позначити одним словом. Проведений аналіз БТС у підмові фармації 
виявив, що найчисельнішою групою БТС є ДТС (1604 одиниці) з найпродуктивнішими моделями: N1 + N2 та A 
+ N. Другою за  чисельністю групою БТС є ТТС (398) з найчастотнішими моделями творення A  +  N1 + N2  та 
N1 + N2 + N3. Малочисельними є чотири-, п’яти- та шестичленні БТС, відповідно 76, 10 та 5 одиниць. 
Використання чотири-, п’яти- та шестичленних термінів-словосполучень зумовлене прагненням надати терміну  
ще більшої точності. Додаткові атрибутивні  компоненти виконують уточнюючі, класифікуючі та 
диференціюючі функції. Водночас п’яти- та шестичленні БТС дуже громіздкі, що знижує  продуктивність їх 
використання. Із збільшенням кількості атрибутивних елементів термін стає точнішим, але незручним у 
користуванні, і часто перетворюється на абревіатуру. 

Перспективним напрямком дослідження вважаємо вивчення семантичних особливостей БТС підмови 
фармації та  способів перекладу англійських фармацевтичних БТС українською мовою. 
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Кучумова Н. В. Структурные особенности поликомпонентных терминов-словосочетаний в англоязычной 
фармацевтической терминологии. 

В статье рассмотрены результаты структурного и количественного анализов групп моделей 
фармацевтических многокомпонентных терминов-словосочетаний на основе терминологического словаря 
″Dictionary of Pharmacy″. Очерчены основные группы многокомпонентных фармацевтических терминов-
словосочетаний. Рассмотрен механизм формирования многокомпонентних терминов-словосочетаний. 

Определены продуктивные модели образования поликомпонентных терминов-словосочетаний в английской 
фармацевтической терминологии. 

Kuchumova N. V. Structural Peculiarities of Multi-Component Term-Combinations in English  
Pharmaceutical Terminology. 

The article highlights the outcomes of the structural and quantitative analyses of English pharmaceutical multi-
component term-combinations on the basis of  ″Dictionary of Pharmacy″. The main groups of pharmaceutical multi-

component term-combinations are outlined. The mechanism of forming multi-component term-combinations  is 
described. The productive models of multi-component term-combination formation in English pharmaceutical 

terminology are determined. It is ascertained  that pharmaceutical multi-component term  formation is  the  successive 
concretization of the core term by additional attributing components. The usage of multi-component term-combinations 

is intended to nominate pharmaceutical notions more explicitly. Too cumbersome structures tend to be abbreviated.
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ЗАГАЛЬНО-ДИСКУРСИВНІ ФУНКЦІЇ ПРОСТОГО КОНТАКТНОГО ПОВТОРУ 

Простий контактній повтор (ПКП) як лінгвостилістичний прийом характеризується поліфункціональністю. 
Функціональний потенціал ПКП реалізується по-різному залежно від типу дискурсу: художнього, поетичного, 
наукового та публіцистичного. В статті проаналізовано такі основні загально-дискурсні функції ПКП, як 
функція реалізації прагматичних настанов, інформативно-зображувальна функція, функція структурної 

організації дискурсу та функція формування ідиостилю мовця. 

Актуальність функціонального аналізу простого контактного повтору (ПКП) визначається тим, що функції 
ПКП по-різному співвіднесені із досліджуваними типами дискурсу. ПКП реалізує частину свого 
функціонального потенціалу в усіх типах дискурсу (художньому, поетичному, науковому та публіцистичному), 
частину лише у певних типах, а частину тільки в одному з аналізованих дискурсивних типів. Це дозволяє 
згрупувати лінгвостилістичні функції ПКП наступним чином: загально-дискурсні, обмежено-спільні та 
дискурсно-специфічні функції.  

Метою нашого дослідження є аналіз загально-дискурсних функцій ПКП, до яких належать: функція 
реалізації прагматичних настанов, інформативно-зображувальна функція, функція структурної організації 
дискурсу та функція формування ідиостилю мовця (автора). 

1. Функція реалізації прагматичних настанов. 
ПКП у функції реалізації прагматичних настанов пов'язаний з виконанням комунікативної функції мовою 

загалом та дискурсом зокрема, оскільки в основі будь-якого типу дискурсу та тексту лежить прагматичний 
фактор, тобто комунікативне цілеспрямування. Повтор не тільки відображає комунікативну сутність його 
виникнення, але й розкриває мовну чи немовну поведінку комунікантів. Повтор дає можливість відслідкувати 
процес формування та реалізації цього цілеспрямування. Тільки таким чином відправник повідомлення досягає 
певного прагматичного ефекту: 

"Very well! very well! I think you are sure to manage that, aren't you?" (J. Cary). 
Функція реалізації прагматичних настанов у художньому дискурсі реалізується як активізація уваги, 

уточнення або роз'яснення. Подвійна прагматична спрямованість ПКП в реактивних репліках проявляється в 
наступному: по-перше, ПКП є результатом впливу попередньої репліки і, по-друге, ПКП виконує власну 
настанову у вигляді вербальних та невербальних дій [1: 17-19]. Коли звуковий чи зоровий сигнал в природі 
наштовхується на перешкоду, він повертається назад у вигляді повтору. У діалогічному мовленні такою 
перешкодою може бути нерозуміння, яке породжує різні типи ПКП, основним серед яких в діалозі є повтор-
перепитування як результат недочутого. 

"My car's parked by the clubhouse." 
"What clubhouse?"  
"On the lake."  
"The lake? What? You have been out there after dark?" (P. Cornwell). 
Прагматика дискурсу нерозривно пов’язана з його адресованістю і усіма іншими його аспектами, 

категоріями та типами інформації. Будь-який тип ПКП має на меті вираз безпосередньої, експресивно 
забарвленої реакції мовця на вимовлене. Це означає, що стилістичні фігури ПКП розкриваються лише у тісному 
зв'язку з контекстом. До додаткових функцій реалізації прагматичних настанов, які актуалізуються через ПКП у 
художньому дискурсі, потрібно віднести такі: 

волюнтативну (функцію волевиявлення): 
"Run-run-run! I called and they grinned self-consciously as they charged the bank doors" (J. Steinbeck); 
 – апелятивну (привернення уваги адресата): 
"But there are some dreadful and painful facts that you will have to know about. Listen. Listen" (Th. Dreiser); 
контактовстановлюючу (функцію соціального етикету): 
"Well, well", Bill said. That's always just the stage I meet anybody" (E. Hemingway). 
У науковому дискурсі функція реалізації прагматичних настанов також пов'язана з досягненням певного 

прагматичного ефекту. Хоч будова ПКП має певні регламентовані форми та усталену структуру, його 
застосування обумовлено виконанням цілого ряду функцій. До таких функцій Н. М. Разінкіна відносить 
наступні: досягнення прагматичного ефекту, суб'єктивно-оцінне ставлення до явища та його опис, 
аргументований виклад положень, що висуваються автором, зіставлення та уточнення фактів, їх 
протиставлення, перерахування, створення певної образності тощо [2: 135-155]. Як свідчить аналіз, усі вони 
входять до функціонального потенціалу ПКП та реалізуються ним у науковому дискурсі, при чому найбільш 
типовою для ПКП є функція аргументованого викладу: 
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"/…/in which countries to locate particular activities. Activities tend to be concentrated in one or two locations /…/" 
(Crafting And Implementing Strategy). 

Функція реалізації прагматичних настанов на матеріалі публіцистичного дискурсу (публічного виступу, 
рекламного тексту та інших різновидів публіцистичних текстів) також актуалізується через ПКП. 
Публіцистичний текст, окрім наведення фактів, точок зору, може включати в себе елементи аналізу з боку 
автора. Це так званий авторський аналітичний коментар, мета якого – формування та спрямування 
суспільної думки у потрібному напрямі. У даному випадку чітко поєднується фактична (об'єктивна) інформація 
з аналітичною (суб'єктивною):  

"Grim, grim, grim. Dashing hopes that the U.S. economy had hit rock bottom, last week's figures confirm that the 
country is still headed down" (Newsweek). 

У поетичному дискурсі ПКП є засобом реалізації цілої низки прагматичних настанов, найбільш суттєвими 
серед яких, окрім створення мовного образу персонажу, є також надання необхідної тональності мовній формі 
та створення повної, логічно побудованої картини художньої дійсності: 

"Road, road, road, O! 
Road, road… road… road, road! 
Road, road, road, O! 
On de Northern road" (L. Hughes). 
2. Інформативно-зображувальна функція ПКП. 
Реалізація цієї функції через ПКП у художньому дискурсі являє собою індивідуальну характеристику мови 

адресанта, який має на меті затримати увагу читача на основній ідеї висловлювання, створити своєрідний фон 
для привернення уваги до головної думки і встановити смислові зв’язки між елементами різних рівнів [3: 25]. 
Практично кожен різновид ПКП підсилює первісно згаданий елемент і сприяє привертанню уваги реципієнта. 
При цьому повторюватись може лише компонент із найбільш вираженою динамічною семою, що не приводить 
до порушення комунікативної мети висловлювання. У таких випадках ПКП в усній мові виділяється за 
допомогою емфатичного наголосу. Однак, особливо у випадках повторів службових частин мови (наприклад, 
займенників, сполучників, часток, вигуків, слів-релятивів), які не мають своєї семи, а виділяються суто 
динамічно, привертання уваги не має місця, а ПКП виступає як "комунікативний шум":  

"You think she was fired, sir? " "I do. " "But – but you can’t do that. " "I couldn't" (J. Steinbeck).  
Іншим аспектом виконання ПКП інформативно-зображувальної функції є сприяння підсиленню впливу на 

когнітивну систему реципієнта. У процесі мовлення змістові компоненти логічних міркувань можуть 
неодноразово повторюватись в більш повній формі. У таких випадках мовець намагається у чомусь переконати 
співрозмовника, змусити прийти до однозначного логічного висновку: 

"We're not ready! " – said Henry Calvin Gull 
"We're not welcome! We're outcast! We can't force ourselves to go where we're not welcome, can we? " (R. Bach). 
У публіцистичному дискурсі досягнення певного прагматичного ефекту при викладенні фактичної 

інформації неможливе без виконання ПКП зображувальної функції, тобто без створення об’єктивного образу, 
наведення найбільш суттєвих характеристик персонажа. Широко використовуються такі форми, як опитування 
респондентів, інтерв’ю, цитація тощо. Авторський аналіз при цьому відсутній: 

"I really, really want it to happen, " she says, her eyes searching mine. "I'm trying to think positive. But sometimes I 
can't" (The Sunday Review). 

Втім, авторська позиція не завжди є стилістично нейтральною. Виконання простим контактним повтором 
функції гіперболізації сприяє більш швидкому формуванню позицій читача в потрібному (передусім, для 
автора) напрямі: 

"Har Mar can't resist stopping everything to make a nudge-nudge musical joke on the word "gay" (The Independent. 
ABC). 

Характерною тенденцією сучасного публіцистичного дискурсу є використання ПКП, який виконує лише 
номінативну функцію (термінологізація елементів ПКП). Це сталі вирази на зразок face-to-face, moment-by-
moment, end-to-end, ear-to-ear тощо. Широко використовуються також кліше на зразок more and more, hand in 
hand, all in all, week by week, основою яких є ПКП: 

 "Fasting, yoga, and mediation go hand in hand, " says co-director Frank Jensen (The Sunday Review). 
На відміну від художнього дискурсу, де експресивність носить індивідуально-образний характер та має на 

меті емоційний та естетичний вплив на читача, експресивність публіцистики підпорядковується основному 
завданню цього типу дискурсу, а саме: вплив на маси з метою спонукання їх до активних дій, а також 
формування суспільної думки: 

"I am a man of many faults,'' – he told Time, ''but I think that you learn, you grow, and you focus" (Time). 
Застосування ПКП для створення художнього образу особливо характерне для поетичного дискурсу. В 

художньому поетичному тексті ПКП із засобу емоційного підсилення висловлювання перетворюється у засіб 
формування емоційно-експресивного художнього образу: 

"/…/ I gazed and gazed but little thought  
What wealth the show to me had brought /…/" (W. Wordsworth). 
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В науковому дискурсі ПКП в інформативно-зображувальній функції використовується для опису чи 
характеристики того чи іншого об'єкта, явища, процесу. Він служить не лише для створення фону, але й як засіб 
експресивного виділення будь-якого слова, що несе основне смислове навантаження: 

"An image with high contrast has very light light areas and very dark dark areas" (The Scanner Handbook). 
Підвищення тенденції до повної або часткової термінологізації елементів повтору в складі термінів-

композитів та термінів-словосполучень функціонально обумовило використання ПКП як засобу виразності. 
Такий тип ПКП можна назвати термінологічним, що виконує також і номінативну функцію: 

"/…/ they will be big enough and strong enough to outcompete the leader in a head-to-head market battle" (Crafting 
And Implementing Strategy). 

3. Функція структурної організації. 
Виконуючи загальнодискурсну функцію структурної організації, ПКП у художньому, поетичному, 

науковому та публіцистичному типах дискурсу є синтаксичним засобом зчеплення у межах синтаксичного 
цілого або структурною основою зчеплення синтаксичних одиниць: 

"It 's not good. We should get a doctor quickly. " "We'd… we'd better… better circle for Yokohama. " "Yes… yes, I 
suppose so" (J. Clavell). 

Функція структурної організації дискурсу реалізується через ПКП у художньому дискурсі. Художній 
дискурс будується лінійно, тому навіть прилягання двох чи більше ідентичних одиниць не є простим 
повторенням змісту, а приводить до виникнення додаткової концептуальної та емоційної інформації. Ця 
інформація має естетично-образну та естетично-організуючу цінність. Це ж стосується й художнього дискурсу. 
ПКП спрямований на те, щоб подолати лінійність дискурсу, змушуючи читача повернутися до раніше 
декодованого сегмента дискурсу і співставити його з сегментом, що декодується в даний момент. Таким чином, 
ПКП можна визначити як логіко-семантичне та емоційно-підсилювальне ускладнення художнього дискурсу за 
рахунок повтору одиниць одного чи декількох мовних рівнів, що викликає осциляцію та реалізує 
зображувальну та виражальну потенції художньої мови.  

Будівна роль лексичного ПКП особливо помітна у так званих репліках-повторах, echo-questions тощо. 
Мається на увазі саме діалогічна мова, де ПКП є засобом організації діалогічних єдностей. Одним з показників 
будівної ролі лексичного повтору є синтаксична несамостійність тієї частини діалогу, яка містить в собі повтор: 

"You going to do it? " 
"Sure."  
"Sure?" 
"Sure, sir" (J. Steinbeck). 
Функція структурної організації художнього дискурсу реалізується у нашому корпусі шляхом створення 

ритміко-евфонічного малюнка дискурсу, інтонаційно-ритмічної побудови його окремих частин: 
"O, Timon, Timon had I thy rhetoric! Who dares, who dares in purity of manhood stand upright, and say…? Let me 

not rave, sweet gods, let me not rave" (R. Aldington). 
Специфіка функції структурної організації ПКП у поетичному дискурсі визначається тим, що поезія – це 

літературний жанр, в якому ідеї, почуття, реалії виражаються специфічними засобами. Це свого роду синтез, 
чітко уніфікована комбінація ряду диверсивних елементів, які можуть аналізуватись окремо, однак повинні 
розглядатись комплексно як невід'ємні частини всього поетичного твору.  

Поезія відрізняється від прозового твору ще й тим, що відбір лексики, її звукова сторона, порядок слів 
набувають лише другорядного значення, – вся їх цінність полягає саме в їх спроможності виразити ту чи іншу 
ідею. Ще одним суттєвим елементом поетичного твору, його метричним елементом є розмір як елемент 
структури вірша, його звукова модель. У силу своєї структурної організації звукові моделі автоматично 
задіюють рекуренцію, тобто своєрідне чергування наголошених і ненаголошених складів. Розмір вірша 
фактично означає упорядковану певним чином рекуренцію з однаковими інтервалами. Іншими словами, 
принцип повторюваності – це внутрішній принцип побудови поетичного твору.  

Сучасна класифікація поетичних ПКП може базуватись на метричних (стопа, вірш, строфа, тактометричний 
період, анакруза, епікруза) та евфонічних елементах (епаналепсис, просаподосис, рефрен, паралелізм) [4: 126]. 
Неабияку роль відіграє в поетичному дискурсі і лексичний ПКП як повторення (два чи більше разів) у віршах 
лексеми у функціонально обумовленій послідовності. 

ПКП у поезії є специфічним засобом впорядкування матеріалу. Рівномірне розташування комплексів з 
простим контактним повтором є засобом структурної організації поетичного твору:  

"/…/ And the highwayman came riding- 
Riding-riding- 
The highwayman came riding, up to the old inn-door /…/" (A. Noyes). 
Функція структурної організації, що здійснюється через ПКП в науковому дискурсі обумовлена наявністю 

семантико-структурної спільності його елементів, активно підтримується такими засобами вираження їх тематичної 
єдності, як використання різного типу ПКП, починаючи від відтворення у контексті так званих ключових форм і 
закінчуючи іншими засобами лексико-стилістичного зв'язку. Відомо, що кількість способів зв'язку компонентів мови 
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не є безмежною і визначається граматичним потенціалом мови. Існують дві основні групи засобів, що забезпечують 
зв’язність дискурсу загалом та наукового дискурсу зокрема: лексична та граматична [5: 36].  

Лексичні ПКП є також одним із лінгвостилістичних засобів створення зв'язку між читачем та автором, 
виконуючи контактовстановлюючу функцію. До прямого лексичного повтору ми можемо віднести лейтмотив або 
наскрізний повтор. Однак на лексичному рівні можна спостерігати тенденцію до повної або часткової 
термінологізації елементів повтору, особливо в складі так званих термінів-композитів та термінів-словосполучень. 
Термінологічні повтори, на зразок head-to-head, solid-solid, мають високий ступінь комбінаторності. 

"Strategic alliances are cooperative agreements between firms that go beyond normal company-to-company 
dealings but that fall short of merger or full partnership" (Crafting and Implementing Strategy). 

У публіцистичному дискурсі досягнення автором образної, стилістично різноманітної мови неможливе без 
створення ефекту інтонаційної ритмізації. Застосування ПКП сприяє створенню ритмо-евфонічного малюнка 
дискурсу: 

"Imagine filling up with H2O… running on H2O… and emitting H2O…" (Newsweek); 
4. Функція формування ідиостилю мовця (автора). 
Ця функція реалізується за допомогою ПКП на рівні як художнього (див. приклад нижче), так і всіх інших 

типів дискурсу:  
"Have you visited one of the bordellos yet?"  
"I… I, no…no, I, or, haven't. " 
"Oh, in that case, may I be a guide?" (J. Clavell). 
У художньому дискурсі ПКП є свого роду конструктивним елементом у формуванні стилю автора. ПКП 

підкреслює характерні особливості стилю або автора, або окремого персонажа: 
"Two minutes later he had gone hooting into the lights and shadows of the city which sent whirling past the windows 

a crazy frieze, glimmering, glittering, darkening of shops, taverns, theatre doors, hoardings, church porches, crimson 
and gold segments of buses, little lighted interiors of saloon cars, railings and doorsteps and lace curtains, mounds and 
chocolate, thousands of cigarette packets, beer and buns and aspirin and wreaths and coffins and faces, faces, more 
and more faces, strange, meaningless and without end" (J. B. Priestley). 

Залежно від типу тексту, його належності до певного жанру можна виділити такі функції, які виконуються 
за допомогою ПКП: створення особливості стилю письменника, висловлення авторської позиції, надання 
авторського аналітичного коментаря, гіперболізація думки, створення образу стереотипного персонажа та низка 
гетерогенних функцій, які можна вважати підвидами основних функцій [6: 150]. 

Одиниці з елементами ПКП мають надзвичайно високий емоційний модуль та надають мові емоційно-
оцінного характеру. Інтонаційно-ритмічна функція у поєднанні з елементами ідиостилю, як правило, 
проявляється у ліричних вставках та відступах. ПКП у даній функції реалізується в усіх досліджуваних типах 
дискурсу (художньому, поетичному, науковому та публіцистичному): 

"O, Timon, Timon had I thy rhetoric! Who dares, who dares in purity of manhood stand upright, and say…? Let me 
not rave, sweet gods, let me not rave" (R. Aldington); 

"From sorry that never were to the sorriest sorrys we’re ever to see, PERI ranks the contrition competition, 0 to 10 
/…/" (Newsweek); 

"A snake came to my water-trough  
On a hot, hot day, and I in pajamas for heat 
To drink there" (D. H. Lawrence); 
"How would this system work in practice? Consider a worker whose workday consisted of performing four 

operations in one task, over and over" (Operation Theory). 
Хоч функція реалізації прагматичних настанов, інформативно-зображувальна функція, функція структурної 

організації дискурсу та функція формування ідиостилю мовця (автора) є загальними для усіх типів дискурсу, 
що вивчались, реалізація зазначених функцій у кожному дискурсі має свої особливості, що відбиває взаємодію 
функціонального потенціалу ПКП та особливостей конкретного типу дискурсивної діяльності.  
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Малиновский Э. Ф. Общедискурсные функции простого контактного повтора. 

Простой контактный повтор (ПКП) как лингвостилистический прием характеризуется полифункциональностью. 
Функциональный потенциал ПКП реализуется по-разному в зависимости от типа дискурса: художественного, 
поэтического, научного и публицистического. В статье проанализированы такие основные общедискурсные 
функции ПКП как функция реализации прагматических установок, информативно-изобразительная функция, 

функция структурной организации дискурса и функция формирования идиостиля говорящего. 

Malinovsky E. F The General Discourse Functions of Simple Contact Repetition. 

Simple contact repetition (SCR) as a linguostylistic device is characterized by its multi-functional orientation. The 
functional potentials of SCR are manifested differently depending on the type of the discourse: belles-lettres, poetic, 

scientific and publicistic. The paper analyzes such basic general discourse functions of SCR as the function of 
realization of pragmatic intentions, informative and representative function, the function of the discourse structural 

organization and the function of the formation of the speaker's idiostyle. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ WEATHER / ПОГОДА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ  
МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ 

У статті розглянуто особливості вербалізації концепту weather / погода в англійській та українській мовних 
картинах світу, подано визначення концепту, сфокусовано увагу на понятійному складнику зазначеного 

концепту, виділено лексико-семантичні поля експлікації концепту, проаналізовано оцінну роль словотворчих 
засобів, досліджено синонімічні ряди компонентів лексико-семантичних полів концепту weather / погода, 
визначено універсальні й національно-специфічні засоби вербальної маніфестації концепту weather / погода. 

Проблеми дослідження процесів концептуалізації й категоризації дійсності були й залишаються актуальними 
для лінгвістики. Свідченням цього є публікації мовознавців А. Вежбицької, С. Г. Воркачова, В. І. Карасика, 
Ю. С. Степанова та інших. Одним із найскладніших і до цих пір невирішеним питанням є опис концепту, який 
учені визнають основною формою категоризації знання і головним засобом концептуалізації дійсності. 

Об’єктом нашого дослідження є концепт weather / погода. 
Предмет дослідження – актуалізація концепту weather / погода в англійській та українській мовних 

картинах світу. 
Мета статті полягає в описанні основних семантичних і національно-культурних характеристик концепту 

weather / погода в англійській та українській мовних картинах світу. 
Актуальність дослідження визначається загальною направленістю лінгвістичних досліджень у 

когнітивному аспекті, необхідністю вивчення метеорологічної лексики, яка формує уявлення про кліматичні й 
погодні явища в семасіологічному й функціональному планах. 

Завдання статті – визначити понятійну базу дослідження, складові концепту weather / погода в свідомості 
носіїв мови, зіставити засоби вербалізації складників цього концепту. 

Матеріалом дослідження слугували словники сучасних англійської та української мов [1–7]. 
У сучасній лінгвістиці концепт є предметом вивчення різних дисциплін: мовознавства, когнітології, 

етнолінгвістики, філософії, психолінгвістики. У зв’язку з цим існують різні погляди на концепт.  
Із усього різноманіття підходів до розуміння й вивчення концепту ми виділимо два основних: із точки зору 

лінгвокогнітології і з точки зору лінгвокультурології. 
Так, із погляду лінгвокогнітології концепт визначається як оперативна одиниця пам’яті, ментального 

лексикону та мови мозку, всієї картини світу, відображеної в психіці людини, квант знання [8: 90].  
Із точки зору лінгвокультурології концепт – це згусток культури в свідомості людини [9: 40], етнічно та 

культурно обумовлене, складне, структурно-смислове, ментальне утворення, що базується на понятійній основі 
[10: 161].  

Інтегральний підхід знаходимо у В. І. Карасика, який вважає, що концепт – це складне, багатовимірне, 
багатошарове, ментальне утворення, що знаходить відображення в колективній свідомості, закріплене за 
певною сферою дійсності і виражене в тих чи інших мовних формах [11: 142]. 

Концепти можуть об’єктивуватися за допомогою одиниць різних рівнів мови, однак у нашому дослідженні 
це одиниці лексичного рівня. Саме вони дають змогу найповніше репрезентувати понятійний зміст концепту. 

Концепт weather / погода належить до універсальних концептів, оскільки він представлений в усіх 
культурах і мовах світу. 

Усе життя й діяльність людини проходять на тлі погодних явищ, тому метеорологічні процеси і явища, які 
впливають на життя, господарчу діяльність, самопочуття людини є об’єктом уваги  людини й закріплюються в мові. 

Формування метеорологічної лексики проходить на фоні кліматичних особливостей певного регіону. Це 
обумовлює нерівнозначність лексичного прошарку лексики на позначення концепту weather / погода на різних 
територіях. Явища, процеси та предмети, які відіграють більшу роль у житті певного народу, отримують у мові 
цього народу розгорнуту лексичну експлікацію з використанням тематично співвіднесених вторинних 
номінацій. 

Погодні явища як один із аспектів явищ природи відіграють значну роль і в культурі європейських народів, 
причому для сприйняття природи характерний антропоцентризм, що виявляється в будові мовних систем і 
підсистем.  

У мовній свідомості кожного народу є свої особливості розуміння концепту. Тому концепт, як ментальну 
одиницю, можна описати через аналіз засобів його мовної об’єктивації. 

Слово weather походить від староанглійського слова weder (протогерманське слово *wedran, 
протоіндоєвропейське *we-dhro-, яке складалося з кореня *we- дути). Написання з -th- вперше з’явилося в 
п’ятнадцятому столітті [4]. 
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Дериватами концепту weather є шість слів утворених за допомогою суфіксів (weatherer, weatherability, 
weathered, weathering, weatherize, weatherly); два утворені за допомогою суфіксоїдів (weatherproof, weatherwise), 
24 є складними словами (weatherbeaten, weatherboard, weatherbound, weathercast, weatherglass, weatherman, 
weathermap, weatherstrip, weathertight, weathersign, weathervane, weatherworn та ін.) 

Слово погода походить від старослов’янського іменника година, який означає час взагалі [6: 75].  
Обидва слова weather і погода є полісемантичними. Так, понятійна  сторона концепту weather фіксується 

лексикографічними джерелами у вигляді таких значень:  
1) the state of the atmosphere with respect to wind, temperature, cloudiness, moisture, pressure, etc; 2) a strong 

wind or storm, or strong winds and storms collectively; 3) a report on the weather forecast on radio or television; 
4) usu. weathers, changes or vicissitudes in one’s lot or fortunes. 

Крім того, лексема weather може бути дієсловом, яке має вісім значень: 1) to dry, season, or otherwise affect by 
exposure to the air or atmosphere; 2) to discolour, disintegrate or affect injuriously; 3) to bear up against and come 
safely through (a storm, danger, trouble, etc.); 4) (of a ship, manner, etc.) to pass or sail to the windward of; 5) to 
cause (a roof, sill, etc.) to slope; 6) to undergo change as the  result of exposure to atmospheric conditions; 7) to endure 
or resist exposure to the weather; 8) to go or come safely through a storm, danger, trouble, etc.).  

Понятійна  сторона концепту погода представлена такими значеннями: 1) стан атмосфери (хмарність, 
вологість, опади, температура повітря і т. ін.) у даному місці, в даний час // діал. Негода, сльота. 2) 
західноукраїнське: домовленість, погодження.  

У вербальній маніфестації концепту weather / погода проявляються як універсальні, так і національно-
специфічні риси, які відображають культурно-історичну детермінованість формування мовної картини світу 
двох народів.   

Ми виділили три лексико-семантичних поля експлікації концепту weather / погода : опади, температурні 
явища, стан неба. 

До першого лексико-семантичного поля (опади), насамперед, входять іменники як номінації різних видів 
опадів:  blizzard, cloud-burst, drench, hail, sleet, дощ, гроза, завірюха, сніг, ливень та ін. Тільки на позначення 
різних видів дощу англійські словники наводять 9 слів (gush, hail, drench, dribble, storm, tempest, etc.), українські 
– 13 (град, градище, градобій, градопад, гроза, злива, дощ, ливень та ін.). 

Іменники в англійській мові складають 67,8 %, в англійській мові – 56,1 %. Вони й утворюють ядро поля. 
При цьому іменники англійської мови можуть мати велику кількість дериватів. Наприклад, лексема  cloud має 
16 (cloudberry, cloudear, cloudlet, cloudy, etc.), frost – 24 (frostbelt, frostbitten, frosted, frosting, frostline, frosty, etc.), 
а ice – 69 (iceberg, iceboat, ice-cap, ice-cream, ice-house, Iceland, ice-point, ice-storm, etc) дериватів. 

Іменники на позначення  концепту weather / погода в обох мовах можуть мати неоднакову кількість 
елементів синонімічного ряду. Так, поле лексеми wind має більший синонімічний ряд в англійській мові. В 
англійських словниках зафіксовано двадцять сім одиниць на позначення цього концепту: flaw, helm-wind, 
barber, breeze, cross-headwind, squall та інші. Більшість із них є ідеографічними синонімами (такими, що 
позначають те саме, але відрізняються відтінками значень), а слово doctor – є розмовним, тобто належить до 
стилістичних синонімів (слів із емоційно-експресивним забарвленням). 

В українській мові більший обсяг має поле сніг. Тут спостерігається особливо багато слів на позначення 
різновидів заметілі (хуга, завія, крутень, хурделиця, сніговійниця, сніжниця, хурделя, хуртовина). Факт, що ця 
лексика вживається в українській мові частіше, не є дивним. Адже формування української метеорологічної 
лексики відбувається на фоні особливостей території України, а от у Великій Британії сніговії нечасті, тому й 
лексики на їх вираження небагато. 

Переносним значенням слів snow та сніг є: значення блимання на екрані телевізора, падіння згори густо і у 
великій кількості (to be snowed under with work), а також несподіваного приходу (звалитися як сніг на голову). 
Економність мови, яка є однією із найважливіших її властивостей, змушує мову уникати кількісного приросту 
одиниць плану вираження та спрямовує номінативну діяльність у русло вторинної номінації – веде до 
переосмислення вже наявних у мові номінативних засобів. Як бачимо, в основі вторинної номінації лежить 
асоціативний характер людського мислення.  Основною причиною виникнення таких фразеологічних одиниць є 
потреба людського мислення в образному вираженні, в оцінці навколишньої дійсності, що виявляється і в 
експресивних засобах мови, таких як метафора. 

До основної частини входять дієслова на позначення процесів випадіння опадів: to frost up, to ice, to drift, to 
drizzle; завихрити, задощити, закушпелити, задощити, захолодати. Як показує дослідження переважна більшість 
англійських дієслів на позначення  концепту weather / погода утворені за допомогою конверсії. Українські 
дієслова утворюються шляхом афіксації.  Вони складають 10,3 % в англійській мові та 30,6 % – в українській. 

Як показує дослідження серед  синонімів в обох мовах переважають ідеографічні.  
Рідше трапляються стилістичні. Для їх утворення в українській мові використовуються такі суфікси як: -ець 

(вітерець), -ищ(е) (вітрище, градище, громовище), -ик (дощик). У структурі похідного слова міститься оцінка. 
Тому ряди однокорінних слів із різними афіксами конкретизують, оцінюють реалію. Тут чітко виражається 
оцінна направленість словотвору, яка представляє різні види відношень людини до світу, що оточує. 
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Через використання словотворчих засобів чітко простежується вибірковість у найменуванні фактів 
зовнішнього світу, які мають цінність (позитивну чи негативну) у свідомості людини, фактів, які є життєво чи 
соціально значимими. При позначенні природних явищ підкреслюються ознаки, які впливають на біологічне 
існування людини. 

Використання зменшувально-пестливих суфіксів виражає ціннісне ставлення людини до погодних явищ. 
Можливо, в цьому виражається страх людини перед силами природи і використання цих суфіксів передає 
бажання людини відвести загрозу. Для позначення збільшеності і, як правило, негативного ставлення до предмета 
найчастіше використовується емоційно-негативний суфікс –ищ(е), який виражає всю велич і загрозу стихії.  

Більша поширеність  суфіксальних утворень такого типу можна пояснити, мабуть історією формування 
української мови, яка значною мірою заснована на розмовних і народнопісенних традиціях, у той час як 
англійська послідовніше орієнтувалася на книжну писемність. 

Лексика, емоційне значення якої має формальне вираження завдяки суфіксам суб’єктивної оцінки відіграє 
важливу роль в англійській та українській мовах, хоча статус її в мовленні та ступінь поширеності неоднакові. 
Не підлягає жодному сумніву той факт, що саме українська мова за пестливими формами посідає пріоритетне 
місце серед мов світу. Таке узагальнення, можливо, виглядає недостатньо обґрунтованим, але безперечно одне: 
якщо порівняти українську мову з англійською, то стане зрозуміло, що пестливі суфікси в ній переважають. 

Українські утворення з пестливими суфіксами в значній своїй частині є безеквівалентними, оскільки має місце 
яскрава різниця в емоційному забарвленні спільних слів. Отже, експресія і, відповідно функціональне навантаження 
є позбавленими міжмовних паралелей, а можливості перекладу обмежуються наявними мовними ресурсами. 

Суб’єктивно-оцінні суфіксальні утворення найпоширеніші серед іменників.  
Значним розмаїттям характеризуються похідні прикметники (суфіксальні деривати і композити) в 

українській мові (21,9 %), тоді як в англійській їх набагато менше (4,3 %). 
Фразеологічні одиниці займають прогалини в лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити 

номінацію пізнаних людиною явищ дійсності. У фразеологізмах повною мірою відображається історія народу, 
своєрідність його культури і побуту. Нерідко вони мають яскравий національний характер. 

Людина прагне наділити людськими рисами та змістом об’єкти зовнішнього світу. Ще Ш. Баллі 
стверджував, що споконвічна недосконалість людського розуму проявляється також у тому, що людина завжди 
прагне одухотворити все, що її оточує. Вона не може уявити собі, що природа мертва та бездушна. Її уява 
постійно приписує всім предметам зовнішнього світу риси та прагнення, властиві її особистості  [12: 22]. 

Фразеологічні потенції в обох мовах мають спільні риси. Серед фразеологічних одиниць є аналогічні: a 
storm in a tea-cup – буря в склянці води; to see how the wind blows – звідки вітер дме; to be thunderstruck –  як 
громом вражений. 

Інші характерні лише для однієї з мов: to cut no ice with smb; to do smth rain or shine; It never rains but it 
pours; щоб тебе дощ намочив; під три вітри; щоб грім убив і блискавка спалила, снігом сипле за шкуру.  

Мікрополе температурні явища включає в себе іменники та прикметники на позначення різних ступенів 
тепла та холоду, причому в українській мові нерідко спостерігається оцінна конотація (холоднеча, заморозки, 
духота, морозець, морозонько). 

У переносному значенні деякі слова цього мікрополя в обох мовах вживаються на позначення людських 
стосунків: холод – байдужість, ворожість; тепло – доброта, щирість. 

До мікрополя стан неба входять, передусім, прикметники: dull, cloudless, louring, misty, moisty, nebulous, 
sunny; безхмарний, безхмарий, сонячний. 

Переносні значення на позначення душевного стану людини характерні прикметникам в обох мовах: sunny 
disposition; похмурий, сонячний настрій. 

Отже, широкі парадигматичні зв’язки, синтагматична сполучуваність та словотворча продуктивність ядра 
проаналізованого понятійного поля є свідченням того, що погодні явища мають велику цінність у 
концептуальній картині світу. В обох мовах складові лексико-семантичного поля характеризуються великим 
комунікативно-прагматичним потенціалом. У мовній картині світу англійського й українського народів 
спостерігається спільність універсального і специфічного, загальнолюдського й етнонаціонального. Так, ядерні 
компоненти виявляють значною мірою подібність семантичної структури та дистрибуції, мають розгалужені 
синонімічні ряди. У фразеології наявні як спільні, так і відмінні риси. 

Концепт weather / погода є складним утворенням, яке має велику значимість для англійської й української 
культур. 

Своїм внутрішнім змістом лексичні одиниці на позначення концепту weather / погода здатні відображати 
об’єктивну дійсність. У процесі пізнання, категоризації та концептуалізації навколишнього світу в відомості 
кожної мовної особистості формується глобальний образ дійсності – концептуальна модель світу. 

Ми вважаємо, що ця стаття не вичерпує всієї проблематики, пов’язаної з тематикою дослідженням. Вважаємо 
перспективним вивчення діалектних особливостей вербальної репрезентації концепту weather / погода. 
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Мизин Т. О. Вербализация концепта weather / погода в английской и украинской языковых картинах мира. 

В статье рассматриваются особенности вербализации концепта weather / погода в английской и украинской 
языковых картинах мира, даются определения концепта, фокусируется внимание на понятийной 

составляющей указанного концепта, выделяются лексико-семантические поля экспликации концепта, 
анализируется оценочная роль словообразовательных средств, исследуются синонимические ряды 
компонентов лексико-семантических полей концепта, определяются универсальные и национально-

специфические средства вербальной манифестации концепта weather / погода. 

Mizin T. O. Verbalization of the Concept Weather in the English and Ukrainian Language Pictures of the World. 

The article dwells on the peculiarities of the concept weather verbalization in the English and Ukrainian language 
pictures of the world, the definitions of the concept are given, the attention is focused on the notional component of the 
above-mentioned concept, lexico-semantic fields of the concept explication are singled out, the evaluative role of word-

building means is analyzed, synonymic rows of the lexico-semantic fields of the concept weather / погода are 
researched, figurative meanings of the lexical units are discriminated, universal and nationally-specific features of the 

verbal manifestation of the concept weather / погода are described. 
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НЕОЗНАЧЕНІ НОМІНАТИВНО-РЕФЕРЕНЦІЙНІ ОДИНИЦІ ЯК ЗАСОБИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
РЕФЕРЕНТІВ У ПЕРСПЕКТИВІ УЧАСНИКІВ ПОДІЙ 

Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування неозначених номінативно-референційних 
одиниць в американському газетному дискурсі. Неозначені фрази відбивають сприйняття референтів із 

позиції стороннього спостерігача і будуються за певними структурно-семантичними моделями. 
Семантичні моделі визначають структуру неозначених номінативно-референційних одиниць на позначення 

перцептивної діяльності. Структурно-змістові моделі відтворюють будову неозначених фраз у 
предикативних конструкціях. 

Вибір теми статті зумовлений зростанням інтересу до виявлення особливостей функціонування 
номінативних одиниць у медіадискурсі загалом і газетному, зокрема. Відображаючи у свідомості людини 
об’єкти, явища і події навколишньої дійсності, номінативні одиниці забезпечують смисловий зв’язок, 
цілісність, інформативність, комунікативність і прагматичність газетних текстів [1: 12-14; 2: 2-6; 3: 2-4; 4: 322-
324; 5: 172]. Номінативно-референційні одиниці (НРО), утворені поєднанням іменників або іменних фраз з 
означеними або неозначеними детермінативами, здійснюють референцію до об’єктів дійсності через певні 
ментальні структури. Відсутність вичерпних даних про функціонування різновидів НРО у газетних текстах 
зумовлює актуальність цього дослідження. 

Мета статті полягає у виокремленні структурно-семантичних моделей неозначених НРО в газетних текстах. 
Представлення референтів у перспективі учасників подій передбачає зображення у газетних повідомленнях 

об’єктів або суб’єктів із точки зору стороннього спостерігача як особи, з позиції якої подається інформація 
[6: 8-10; 7: 58-62], тобто журналіста або учасника подій. Неозначені фрази характеризують об’єкти в аспекті 
кольору, розміру, висоти та тривалості існування у зв’язку з етапами розумової діяльності людини: 
сприйняттям, уявою, плануванням та іменуванням. Із урахуванням сполучення неозначених фраз із дієсловами 
або іменниками, котрі позначають сприйняття або мисленнєву діяльність, виокремлюємо семантичні та 
структурно-змістові моделі побудови неозначених фраз, які можуть мати експліцитне або імпліцитне 
вираження. Семантичні моделі відбивають структуру неозначених фраз на позначення перцептивного 
сприйняття, планування, уяви й іменування. Структурно-змістові моделі відтворюють будову неозначених фраз 
у предикативних конструкціях. Спочатку проаналізуємо семантичні моделі. 

Перцептивна модель відбиває структуру неозначених фраз, які у поєднанні з присудками відображають 
зорове або слухове сприйняття референтів або самопрезентацію суб’єктів. Різновиди зорового сприйняття 
позначаються сполученням неозначених фраз з дієсловами look, напр., But yesterday, Chumley’s looked more like 
a rebel in the winter of his life, an aging, hunched old man, than the spirited character he has been known as [The New 
York Times 6.04.2007, B4]; see, напр., But if you’re driving by the John Burroughs Middle School on a late Tuesday 
afternoon and you see a guy with a touch of gray in his curly hair wandering around on the field looking a little lost, 
toss your kids and maybe a ball and a Gatorade over the fence [The Los Angeles Times 11.06.2010], та watch, напр., 
The old format, watching a Republican and a Democrat squabble on a morning show, is almost nonexistent on ABC, 
CBS and NBC today [The Washington Times 4.06.2007]. У наведених прикладах неозначені фрази a rebel; an 
aging, hunched old man; a guy; a Republican та a Democrat репрезентують людей з точки зору стороннього 
спостерігача, про що свідчать дієслова на позначення перцептивного сприйняття looked, see та watch.  

У газетних текстах перцептивна модель має два різновиди – дієслівно-експліцитний та імпліцитний. 
Дієслівно-експліцитна модель відображає структуру неозначених фраз, які у поєднанні з предикатом 
відтворюють зорове сприйняття об’єктів певного кольору, напр., Today I saw a red-and-yellow sunset and thought, 
how insignificant I am [The New York Times 24.06.2007].  

Експліцитне представлення об’єктів слухового сприйняття забезпечується поєднанням неозначених 
словосполучень з дієсловами hear, listen, play (music instruments) та sing, напр., Liberals who deride Bush’s actions 
as extreme sang a different tune when their party’s presidents used similar tactics [The Los Angeles Times 
17.07.2007]. Неозначена фраза a different tune позначає мелодію, яка сприймається слухом. 

За імпліцитної перцептивної моделі неозначені фрази не сполучаються з дієсловами на позначення 
сприйняття, а використовуються при описі референта або події, напр., A red and yellow banner above the front 
windows proclaims a ''Blow Out Sale'' [The New York Times 25.02.2007, C14]. Відмінність наведених висловлень 
полягає в тому, що у першому неозначена фраза a red-and-yellow sunset експлікує перцептивне сприйняття 
об’єкта органами зору, доказом чого слугує дієслово saw. У другому прикладі неозначена фраза a red and yellow 
banner імплікує сприйняття, оскільки колір може сприйматися лише органами зору.  

Імпліцитна перцептивна модель відбиває сполучення неозначених фраз із дієсловами, які позначають дії, що 
супроводжуються сприйняттям: wear, dress тощо, поєднуючись із назвами одягу (skirt, shirt, jacket, coat, suit, tie 
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тощо) та прикрас (ring, ear ring, bracelet тощо), напр., Mrs. Ray, 47, wore a brightly flowered skirt, a pink jeans 
jacket, flip-flops, silver rings on each finger and an eyebrow ring. Her new students wanted to know how many tattoos 
she has (''just three'') and whether eyebrow-piercing hurt. (''It did not'') [The New York Times 7.09.2005]. У 
наведеному фрагменті неозначені фрази a brightly flowered skirt, a pink jeans jacket та an eyebrow ring 
позначають одяг і прикраси вчительки, які сприймаються органами зору спостерігача.  

Модель представлення уявного референта має граматичний і лексичний варіанти. Граматичний різновид 
відображає структуру неозначених фраз, які сполучаються з дієсловами у формі майбутнього часу, напр., ''One 
day I’ll be a member of the ex-presidents club'', Mr. Bush told Bob Schieffer of CBS News in an interview last month 
[The New York Times 6.02.2006], або модальними дієсловами, напр., The Bush administration is pushing what 
should be an obvious policy change to help those most acutely in need [The New York Times 4.08.2007]. У першому 
висловленні неозначена фраза a member позначає майбутню роль Джорджа Буша як члена клубу колишніх 
президентів. У другому прикладі неозначена іменна фраза позначає зміну політики Дж. Буша, яка 
репрезентується як припущення, відображене модальним дієсловом should. 

Лексичний різновид моделі представлення уявного референта визначає будову неозначених фраз, які 
позначають предмет або результат планування, бажання, сподівання і передбачення, на що вказують дієслова 
anticipate, fancy, foresee, hope, imagine, plan тощо. Словосполучення, утворені за цією моделлю, позначають 
уявні об’єкти, напр., The plan foresees a strong international presence for the time being [The Washington Times 27-
28.01.2007], або людей, які мають діяти у майбутньому внаслідок втілення сподівань або надій, напр., She was 
being lured away by people with close ties to Mr. Lewis and the White House, who were hoping to replace her with a 
more partisan prosecutor [The New York Times 4.05.2007]. У першому реченні неозначена фраза a strong 
international presence позначає міжнародних представників, присутність яких передбачена планом. У другому 
висловленні неозначене словосполучення a more partisan prosecutor характеризує прокурора, який має змінити 
діючого, на що вказує дієслово hope.  

Неозначені фрази, побудовані за моделлю представлення уявного референта, відображають власну позицію 
особи та її бажання створити свій образ, напр., He didn’t plan to be an obstructionist [The Washington Times 25.04.2007]. 
Неозначена одиниця an obstructionist позначає обструкціоніста, яким мовець не планував себе представити.  

Модель іменування відображає будову неозначених фраз, що сполучаються з дієсловами, які називають 
сприйняті референти (call, describe, express та name), напр., Alex Salmond, the SNP leader who hopes to become 
Scotland’s ''first minister'', or chief executive, has described Blair as an ''unquestioning client of the United States'' 
[The Los Angeles Times 7.05.2007]. У цьому висловленні неозначена фраза an ''unquestioning client of the United 
States'' характеризує Тоні Блера як ''безсумнівного прибічника США''.  

Сполучення неозначених фраз із дієсловом name відбивають іменування, напр., This page has long argued for 
naming an authoritative, energetic and internationally known Middle East peace envoy [The New York Times 
25.06.2007]. Відображаючи акт номінації, неозначене словосполучення an authoritative, energetic and 
internationally known Middle East peace envoy у поєднанні з дієсловом name одночасно відбиває низку 
характеристик Тоні Блера: авторитетність, енергійність, місію міжнародного миротворення на Середньому 
Сході. Неозначені фрази, побудовані за моделлю іменування, репрезентують почуття й емоції особи, 
поєднуючись із дієсловом express (to show or make known a feeling, an opinion etc. by words, looks or actions 
[8: 442]), напр., At best, he expresses a willingness to understand the position of those who oppose it [The Washington 
Times 21.02.2008]. Неозначена одиниця a willingness позначає бажання, прагнення, виражене людиною.  

Орієнтаційна модель відбиває будову неозначених фраз із топонімами на позначення об’єктів, від яких 
суб’єкт перебуває на невизначеній відстані, напр., He was arrested for the crime, but he escaped from a Venezuelan 
prison before standing trial [The Los Angeles Times 11.05.2007]. Неозначена фраза a Venezuelan prison позначає 
в’язницю як один із багатьох об’єктів, від якого віддаляється особа.  

Структурно-змістова модель визначає будову неозначених фраз, які використовуються у предикативних 
конструкціях. Предикативна модель відбиває структуру неозначених фраз, які представлять людину в аспекті 
її окремих рис, напр., Mr. Yeltsin was a huge figure in an extraordinary time [The New York Times 24.04.2007]; ''I 
think we are going to see a much different leadership style from John,'' said Rep. H. James Saxton, New Jersey 
Republican. ''He is a very organized and focused individual'' [The Washington Times 6.02.2006]. Неозначена фраза a 
huge figure характеризує Бориса Єльцина як видатну особистість, а неозначене словосполучення a very 
organized and focused individual зображує сенатора як організовану людину. Неозначені одиниці, побудовані за 
предикативною моделлю, одночасно представляють кілька характеристик референтів, напр., Iran, after all, is 
both an intensely hostile country and an aspiring nuclear power [The Los Angeles Times 24.06.2007]. 

Різновидом предикативної моделі є саморепрезентація особи, за якої сполучення неозначених фраз з 
дієсловами (portray, show, recreate тощо) та зворотними займенниками відбиває уяву людини про саму себе [9: 
138-140]. Неозначені фрази, побудовані за цією моделлю позначають осіб із певними переконаннями, принципами 
й відображають бажаний або небажаний образ учасників подій із їх власної точки зору, напр., He was able to pivot 
off their extremism to show himself a pragmatist on the most important issue facing America [The Los Angeles Times 
28.04.2007]. Неозначена фраза a pragmatist позначає образ, який хоче прийняти учасник подій, про що свідчить 
дієслово to show, яке вказує на навмисне, свідоме представлення людини [10: 300-301]. Неозначені фрази, утворені 
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за моделлю саморепрезентації, позначають не лише людей, а й країни, що зумовлено їх метонімізацією, напр., Iran 
has portrayed itself as a leading Muslim country [The New York Times 4.06.2006]. Неозначене словосполучення a 
leading Muslim country характеризує Іран як провідну мусульманську країну. 

Неозначені фрази зі значенням саморепрезентації фокусують увагу читача на особі та її рисах з метою 
акцентування соціальних характеристик, напр., Since I’m a second-class citizen – a gay man – my seats for the 
ballgame of American discourse are way back in the bleachers [The International Herald Tribune 14-15.04.2007], 
захоплень, напр., ''I’m a bike guy, and I like to plug in music on my iPod when I’m riding along to hopefully help me 
forget how old I am,'' Mr.Bush said at the 3M headquarters near St. Paul on Thursday [The New York Times 
6.02.2006], заняття чи професії Kapuscinski considered himself a 'translator of cultures'' [The International Herald 
Tribune 31.01.2007]. Неозначені іменні словосполучення a second-class citizen, a gay man та a bike guy 
відбивають у наведених фрагментах саморепрезентацію людей, що займають певну позицію у суспільстві (a 
second-class citizen) та мають конкретні захоплення (a bike guy). 

Ускладнений варіант предикативної моделі відбиває будову неозначених фраз, які вживаються після 
прийменника as і вказують на окремі властивості особи: стать, напр., Is Hillary running as a woman? [The 
International Herald Tribune 26.04.2007]; професію, напр., I first met him as a budding AP journalist in my native 
Warsaw [The International Herald Tribune 31.01.2007]; роль, напр., He has sought to carve out a niche in London as a 
host of glittery events in conjunction with Gorbachev [The International Herald Tribune 21.01.2009]. Неозначені 
фрази, побудовані за цією моделлю характеризують країни, напр., Boundaries based on the pre- 1967 borders, a 
just solution for Palestinian refugees that respects Israel’s identity as a Jewish state, an imaginative remapping of 
Jerusalem along the lines suggested by President Clinton in December 2000 [The New York Times 25.06.2007].  

Для репрезентації референта за кількома властивостями використовуються неозначені фрази, одночасно 
утворені за моделлю перцептивного сприйняття й ускладненої предикативної моделі з прийменником as, напр., 
Blair is far better liked in the United States than in his native country, where he is seen as a somewhat corrupt, double-
talking water-carrier for President Bush [The Los Angeles Times 11.05.2007]. Неозначена фраза a somewhat corrupt, 
double-talking water-carrier репрезентує конкретні характеристики Тоні Блера, виявлені внаслідок зорового 
сприйняття стороннім спостерігачем прем’єра в Сполучених Штатах, про що свідчить присудок is seen.  

Сполучення неозначених фраз із числівниками представляє референти в аспекті розміру, об’єму і вартості, 
напр., Gambling interests pitched casinos as a way to help rejuvenate the tourism industry and to bring $86 million a year 
in tax revenue to a state facing a projected $1.2 billion deficit [The New York Times 26.02.2010]. У наведеному 
прикладі неозначена фраза a projected $1.2 billion deficit позначає прогнозований дефіцит у 1.2 мільярди доларів.  

Неозначені словосполучення з топонімом репрезентують різноманітні установи в аспекті їх локалізації в 
певному місці, відображаючи безпосередню взаємодію суб’єкта з ними, напр., Vance went to Iraq in 2004, first to 
work for a Washington-based company. He later joined a small Baghdad-based security company [The International 
Herald Tribune 19.12.2006, 2]. У наведеному висловленні неозначені фрази a Washington-based company та a 
small Baghdad-based security company характеризують дві компанії за рахунок їх співвіднесеності з конкретними 
містами – Вашингтоном і Багдадом.  

Таким чином, неозначені номінативно-референційні одиниці у газетному дискурсі будуються за 
семантичними і структурно-змістовими моделями, які відбивають сприйняття референтів із позиції 
стороннього спостерігача. Семантичні моделі відображають структуру неозначених фраз на позначення 
перцептивного сприйняття, планування, уяви й іменування. Структурно-змістова модель формує неозначені 
фрази, які використовуються у предикативних конструкціях. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо 
у використанні отриманих результатів для зіставного аналізу неозначених номінативно-референційних одиниць 
англійської мови та їх українських відповідників. 
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Мосиенко Е. В. Неопределённые номинативно-референциальные единицы как средства представления 
референтов в перспективе участников событий. 

Статья посвящена исследованию особенностей функционирования неопределённых номинативно-
референциальных единиц в американском газетном дискурсе. Неопределённые фразы отражают восприятие 
референтов с позиции постороннего наблюдателя и формируются соответственно конкретным структурно-

семантическим моделям. Семантические модели определяют структуру неопределённых номинативно-
референциальных единиц, обозначающих перцептивную деятельность. Структурно-содержательные модели 

отображают структуру неопределённых фраз в составе предикативных конструкций. 

Mosiyenko O. V. Indefinite Nominative-Referring Units as Means of Representing Referents  
from the Onlooker’s Point of View. 

The article deals with the peculiarities of indefinite nominative-referring units in the American newspaper 
discourse. These units represent the referents from onlooker’s point of view. The indefinite nominative-referring 
units are built according to semantic and structural patterns. The semantic patterns determine the structure of 

indefinite units that denote perceptive activity. The structural patterns reveal the structure of indefinite units as the 
components of predicative constructions. The indefinite nominative-referring units characterize objects in relation 

to their colour, size, height and in accordance with the stages of mental activity of the individual. The semantic 
patterns of indefinite nominative-referring units are distinguished on the basis of such processes as perception, 

imagination, planning and naming. 
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РАБИН: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
 СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У цій статті розглянуто поняття єврейської культури "рабин" в системі сучасної  англійської мови, 
представлено його основні соціальні ролі та внутрішню форму. Значну увагу приділено його дериваційним, 
лексико-семантичним, стилістичним і фразеологічним  зв’язкам. У зазначеному  дослідженні  вербалізовані  
типові характеристики рабина: мудрість та багатослів’я. Його поліфункціональність і  високий статус у 
середовищі єврейського етносу репрезентовані за допомогою прийомів метафоризації, гіперболізації та 

емфатичного викладу англомовного матеріалу.      

Здавна постать єврейського рабина була об’єктом уваги представників єврейської етнічної спільноти, 
незалежно від тих країн, де вони проживали. Безперечно, рабини відігравали визначальну роль у процесі 
життєдіяльності як власного єврейського народу, так і в межах приймаючого соціуму. 

Актуальність цієї розвідки зумовлена інтересом сучасних мовознавців до процесів кореляції сфери мислення та 
мови, особливостей національного менталітету. Науковці зосереджують увагу на специфіці концептуалізації світу 
конкретними етносами, встановлюючи загальнолюдські та етноспецифічні характеристики. Об’єктом дослідження 
виступають мовні/мовленнєві засоби реалізації єврейського поняття рабин в межах сучасної англійської мови. 
Предметом дослідження є похідні лексичні одиниці, типові соціальні ролі рабина, а також певні лексико-
семантичні, дериваційні, стилістичні, фразеологічні зв’язки, які сформувалися вживанням рабин в системі 
англійської мови. Мета цього дослідження – розкрити внутрішню форму поняття, виявити його когнітивні, 
лінгвокультурні характеристики, дискурсивну реалізацію, представити механізми  гіперболізації, метафоризації, 
емфатичного представлення вищезазначеного поняття єврейської лінгвокультури. Матеріалом слугували 
англомовні словники, художні, публіцистичні твори, інтернет джерела англійською мовою. Новизна статті у 
здійсненні дослідження вербальних засобів реалізації виділеного поняття рабин, виявленні низки номінативних, 
епідигматичних процесів, які відображають особливості категоризації / концептуалізації досвіду євреями через 
призму англійської мови. 

У лінгвістиці поняттям вважають одну з форм абстрактного мислення, у якій відображено суттєві ознаки 
предметів, кожна з яких необхідна, а всі разом – достатні, щоб стати диференціюючими стосовно суміжних 
класів об’єктів [1: 43]. Доцільно розпочати аналіз поняття рабин із розкриття внутрішньої форми слова, яку 
вважають його невід’ємною семантичною характеристикою. Отже, в англійську мову номінація rabbi 
потрапила з івриту. У єврейській лінгвокультурі rabbi має значення релігійного вчителя – "teacher", буквально 
великий – "great one". Лексема Rabbi походить з івритського кореня רב, що означає "great" або "distinguished (in 
knowledge)" [2: 451; 3:  108]. Крім цього, розглянемо поняттєву характеристику rabbi (רב' ), відтак, rabbi  (n. pl. 
rabbis) має такі значення: a) A person trained in Jewish law, ritual, and tradition and ordained for leadership of a 
Jewish congregation, especially one serving as chief religious official of a synagogue; b) A scholar qualified to 
interpret Jewish law [4]; Rabbi – became a term used to refer to leaders and teachers of scholarship, judgment, 
spiritual wisdom and counsel [5: 72]. Таким чином, основним значенням rabbi є "релігійний лідер", "учитель", 
"вчений" [6: 60; 7: 220]. 

Використання rabbi або reb, rab у межах єврейської лінгвокультури є показником шанобливого ставлення 
до вчителя, людини з високим статусом [4; 7: 202; 8: 155, 281; 9: 150; 10:  451]. Варто зазначити, що у Новому 
Заповіті Вживання "rabbi" або ж синонімічне "rabboni" було зафіксовано при прямому зверненні до Іісуса 
Христа (Mark 9:5; 11:21; 14:45) [10: 1162]. Лексему Rebbe часто вживають для позначення духовного вчителя 
чи лідера хасидської спільноти. Англійською мовою вказану єврейську лексему перекладають "Grand Rabbi", 
що буквально означає "my rabbi". Реббе вважають цадиком, його соціальний стан є спадковим. Поза межами 
хасидської громади "rebbe" можуть використовувати при зверненні до свого власного рабина, тому що rebbe на 
їдиш – rabbi, спостерігаємо еквівалентні звернення: Rav, rabbi, Rebbe. 

 Незважаючи на те, що в словнику зафіксоване тлумачення rabbi – a Jewish priest [11: 1161], аналіз 
англомовного матеріалу, що містить інформацію про етноспецифічні характеристики єврейської нації, дає 
підстави не погодитися з таким визначенням. Варто зазначити, що у християнському значенні "priest", тобто 
священик, є особою, яка вповноважена для виконання священних ритуалів, однак rabbi – рабин – не наділений 
більшою владою чи додатковими привілеями для виконання ритуалів, ніж будь-який інший єврей. У контексті 
єврейства священиками – priests (koheinim) – вважають нащадків Аарона, брата Мойсея, який був наділений 
правом виконувати різні обрядові церемонії у Храмі [10: 758]. До того ж, kohen(im) – це єдиний термін в 
Старому Заповіті, який номінує ізраїльське духовенство. Отже, в Іудаїзмі рабин не є священиком, тобто 
посередником між людиною та Богом, а порадником, коментатором, який добре знає єврейський закон [9: 84; 
12: 325]. Незважаючи на те, що особу рабина в етнічній свідомості євреїв не концептуалізовано як представника 
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Бога на землі, однак харизматичність рабинів призводить до особливого ставлення, до надання певної 
посередницької функції: As rebbe, Sacks is the community’s intercessor before God… [13: 211]. Як відомо, 
священик у рольовій парадигматиці займає домінуючу статусну позицію, він присутній у всіх сферах 
життєдіяльності. Під кутом зору дослідження єврейської культури аналогічну домінуючу позицію займає 
рабин, хоча в єврейському середовищі немає такої дії, яку не могли б виконати євреї без його участі.   

В англійській мові виникли похідні від назви rabbi, наприклад: rabbinate 1) the position or office of rabbi; 
2) rabbis collectively – рабинат [3: 108]. Прототипом головного рабинату (chief rabbinate) був the Great 
Sanhedrin of Jerusalem, Синедріон, іншими словами, рада старійшин у Давній Іудеї [14]. Прикметник rabbinical 
тлумачать як of the rabbis, their doctrines, learning, language, etc. especially in the early Middle Ages [3: 108]. 
В англомовному матеріалі зафіксовано вживання словосполучень: rabbinical literature, rabbinic leadership, The 
Rabbinical Assembly [14], the rabbinical authorities [15: 370]. 

Для того, щоб стати рабином, окрема особа повинна володіти необхідними позитивними моральними 
якостями, пройти курс навчання в єшиві (yeshivah) [7: 220; 15: 356; 16: 106]. Єшива є синонімічним 
позначенням для Rabinical Studies Institute. Єшива the Etz Haim Yeshivah, наприклад, була одним з основних 
інститутів, де навчалися рабини сефардських спільнот із Західної Європи та Америки. Єврейська рабиністична 
еліта складає левову частку випускників таких навчально-релігійних закладів вивчення Талмуду. У такому 
контексті варто зазначити, що вживання прикметника yeshivish [5: 146] передбачає в імпліцитному сегменті 
смислу цінності, стиль, особливості мовлення, які є невід’ємними для інституту єшив (yeshivot). 

Перш ніж перерахувати домінуючі функції рабинів, звернемо увагу на їх поліфункціональність,  наприклад: 
a prominent rabbi active in both loan-banking and Hebrew printing; acting rabbi, master baker, and storyteller [13: 
18]. Про прототипні аспекти діяльності рабина свідчить наступний приклад: he was always praying, studying, 
reciting the Zohar, or helping impoverished men [8: 150]. Визначення функцій, що виконуються мовною 
особистістю, дозволяють типізувати рольову структуру дискурсу загалом. Зазначаючи провідні функції 
рабинів, по-перше, виокремимо таку їхню соціальну роль, як роль "судді". Суд в англійській мові може бути 
оформленним як запозичення з єврейської культури bet (beth) din або як rabbinical court [8; 17: 52]. Відтак, у 
єврейському національному середовищі суддя – це dayan (judge), an ordained rabbi with special legal training who 
belongs to a beth din. Варто зазначити, що в Ізраїлі релігійні суди розглядають справи, які стосуються 
одруження / розлучення, зміни віросповідання, фінансових питань.   
По-друге, підкреслюють роль рабина як хорошого "оратора" [5: 71]: The negotiating Rabbis were well versed 

in the terminology affairs [8: 40]. Some rabbis are great preachers [6: 62]. У цьому контексті доцільно згадати про 
стереотипну рису євреїв – комунікабельність, до речі, рабини, які багато говорять, нерідко самі стають 
об’єктами жартів, у яких актуалізовано цю особливість, наприклад: "My rabbi is so brilliant", a Jew brags to a 
friend, "that he can speak for an hour on any topic", "And my rabbi is so brilliant", the friend responds, "that he can 
speak for two hours on no topic" [9: 154]. Між євреями та їх рабином, як правило, установлюються щиросердні 
відносини. Часте використання в мовленні звернень your rabbi, my rabbi, свідчить про те, що постать рабина в 
єврейській колективній свідомості вимальовується як близька людина, про що свідчать наступні мовні 
приклади: "Rabbi, what I have to tell you is confidential" [8: 65]; you feel close to your sponsoring rabbi [6: 85]. 
По-третє, важливо виокремити семантичну роль "порадника", певною мірою психолога, психоаналітика, у 

питаннях побутового, релігійного, суспільного характеру [8: 17, 120; 9: 160; 15: 356]. Отже, рабин допомагав 
своїм одновірцям визначити, чи відповідає їжа, певні побутові справи, речі духовного змісту вимогам системи 
кашруту [7: 95]. Розглянемо приклад: she must send the fowl to the Rabbi to inquire whether it is kosher; у 
наступному прикладі представлено прохання про допомогу, пораду, яке адресоване рабину: Holy Rabbi, what 
shall I do?; Rabbi, what shall I do and where shall I go? [8: 19]. Саме використання риторичного різновиду 
запитань сприяє емфатичному вираженню думки, наприклад: Who can help us if not the rabbi! [16: 38]. Отже, у 
попередньому випадку в так званій підводній частині заперечного речення знаходиться емфатичне твердження. 
Для більш ефективного розкриття позиції особистості рабина в концептуальній картині світу етносу наведемо 
приклад: I don’t make a move without my Rabbi [18: 292], у якому зумисне перебільшення сприяє формуванню 
яскравого образу в картині світу, що в подальшому дає змогу зрозуміти специфіку ставлення до рабина. 
Першим рабином євреї вважають Мойсея – our rabbi, Мoshe Rabbeinu [10: 988; 17: 45;]. Мойсей навчав 
єврейський народ законам Тори, до нього зверталися, коли виникали проблеми під час блукань у пустелі.  
По-четверте, не можна залишити поза увагою роль рабина – "лідера" [17: 10, 23; 18: 150, 154]. Варто 

розглянути приклад, який слугує ілюстрацією цього лідерства: His leadership role here shows a curious blend of 
the pragmatic and the mystical, suggesting a cross between a Mafioso godfather and a Hasidic rebbe [13: 103]. 
Поєднання в одному контексті протилежних за смислом властивостей, несподіване порівняння сприяють 
кращому образному розкриттю поняття рабин. Не можна проводити аналіз особистості рабина без урахування 
таких рис, як високий інтелект, мудрість. Саме цю думку підкреслено частим уживанням висловів: rabbi’s 
wisdom; the all-wise leader [18: 150, 151]. Як було зазначено вище, рабин не є посередником між Богом та 
людьми в межах єврейської традиції аналогічно до того, як це відбувається в Християнстві. Однак рабина як 
агента релігійного дискурсу сприймають через призму святості: Holy Rabbis [6: 60; 8: 19], the Haffetz Hayyim was 
known to be a saint; the rabbi’s saintliness [9: 152, 153]. 
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Особистісні характеристики учасників дискурсу відображаються в типових моделях його реалізації, вони є 
єдністю індивідуальних, національно-культурних, загальнолюдських особливостей моделей поведінки. У 
єврейському колі для характеризації рабина застосовують епітети, наприклад: "The Reverend Rabbi" [8: 114]. 
Концептуалізація Rabbi як Prince of the Torah [8: 115] видається можливою за допомогою дії механізму передачі 
ознак, які притаманні для сфери джерела, сфері-меті, що сприяє кращому поясненню сутності "рабин". З іншого 
боку, виразність досягається завдяки зумисному перебільшенню: I spoke to the Paris Rabbi, a genius [8: 148]. 
Отже, таке гіперболізоване мовне втілення презентує дійсний стан речей через призму емоційно забарвленого 
сприйняття та викладу його тим, хто говорить. У прикладі в гіперболічному вимірі подано таку рису рабина, як 
розум. Якщо розглянемо іншу гіперболізовану властивість рабина (one who uproots mountains and reduces them 
to dust) [8: 115]), тоді варто зазначити, що в ній приховано інформацію про велику фізичну силу рабина. 
Словосполучення mentor of all Israel [18: 180] несе інформацію про  наставницьку функції рабина, 
гіперболічний ефект здійснюється за допомогою займенника all. 

Прислів’я, окрім свого власного значення, що базується на змісті самого вислову, мають  додатковий смисл, 
який сформувався завдяки дії лінгвістичних / екстралінгвістичних чинників. В англійській мові є прислів’я The 
rabbi is just a man who knows Torah – he is not the Torah himself, у якому закодовано інформацію про те, що 
рабина, незважаючи на обізнаність у питаннях релігійного характеру, не наділяють рівнем святості Тори. 
Уживання різних коментарів, побажань можна сприймати як одну із стереотипних рис єврейства. У дискурсі, 
що стосується рабина, зафіксовані побажання, які є показниками такої етноспецифічної особливості мовлення 
євреїв, наприклад: May all Jews be like him! Long life to him! [16: 30, 39].  

Скупчення в єдиному мовному контексті низки стилістичних засобів сприяє тому, що вони разом беруть 
участь у характеризації рабина через розгорнуте звертання до нього. Розглянемо уривок із листа: "To my 
beloved, the rabbi, the great light, the crown of this generation, perfect and wonderful sage, performer of miracles who 
is attached to my innermost heart and who is closer to me than a brother, our teacher, Joseph the Cohen, I received 
your letter …" [19: 65]. У прикладі представлено низку епітетів, метафор, порівняння. Таким чином, 
концептуалізація рабина як the great light є перенесенням за напрямом: АБСТРАКТНА СУТНІСТЬ – ЛЮДИНА; 
як the crown of this generation – ПРЕДМЕТ – ЛЮДИНА, perfect and wonderful sage – ЛЮДИНА – ЛЮДИНА. 
Cфера джерела є конкретним знанням, яке людина отримує з досвідом у процесі безпосереднього контакту з 
дійсністю. Сфера цілі – менш чітке знання. Метафора допомагає зрозуміти абстрактні, неструктуровані сутності 
в термінах структурованих. У межах звертання використано перифразу: performer of miracles who is attached to 
my innermost heart and who is closer to me than a brother. Вона включає в себе порівняння, яке вводиться 
сполучником than, що підсилює аксіологічність сприйняття всього звертання. Таким чином, номінація рабин у 
межах англомовного соціуму встановила певні лексико-семантичні, стилістичні, фразеологічні зв’язки, 
зафіксовано похідні лексеми від rabbi. Рабину приписують виконання таких соціальних ролей: "cуддя", 
"оратор", "порадник", "лідер". Стереотипізована характеристика, багатослів’я, представлена в жартах. 
Розкриття його функцій відбувається через прийоми метафоризації, емфатичні твердження, гіперболізацію.   
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Нидзельская Ю. М. Раввин: лингвокогнитивный анализ понятия в современном английском языке. 

В этой статье рассмотрено понятие еврейской культуры "раввин" в системе современного английского языка, 
представлены его основные социальные роли и внутреняя форма. Большое внимание уделено его 

деривационным, лексико-семантическим, стилистическим и фразеологическим связям. В вышеуказанном 
исследовании вербализованы типические  характеристики раввина: мудрость и многословие. Его 

полифункциональность и высокий статус в среде еврейского этноса репрезентированы с помощью прийомов 
метафоризации, гиперболизации, эмфатического изложения англоязычного материала.  

Nidzelskaya Yu. M. The Rabbi : Linguistic Cognitive Analysis of the Notion within Modern English  

The above-mentioned article presents the notion of the Jewish culture "rabbi" within the system of the Modern English 
language. His main social roles and inner form are described. The thorough attention is paid to its various 

derivational, lexical-semantic, stylistic and phraseological relations. The represented investigation is closely connected 
with the most typical characteristics of the rabbi: wisdom and verbosity. Rabbi’s multifunctionality and high social 
status in terms of the Jewish ethnos are displayed with the help of the mechanisms of metaphors, hyperboles and 

emphatic verbalization of the English material. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ОМОНІМІВ  

Статтю присвячено аналізу еколінгвістичних досліджень української онімної лексики. Розглянуто різні 
фактори, які впливають на становлення української онімної системи крізь призму еколінгвістики. Значну увагу 
приділено працям українських науковців, які займаються вивченням онімів з точки зору естетики та культури 
мови, а також правописних норм. Виокремлено проблемні зони українського антропонімікону. Проаналізовано 

особливості еколінвгістики як науки.  

За роки незалежності України пропріальна система української мови зазнала глибоких трансформаційних 
змін як якісного, так і кількісного характеру – вийшли з ужитку або переоцінено статус цілих типів власних 
назв, успішно нав’язуються модні онімійні стандарти, стали очевидними глобалізаційні впливи, чисельність 
окремих розрядів онімів зросла у десятки разів тощо. Такі процеси у сфері української пропріальної лексики як 
системи свідчать про втрату нею еколінгвального балансу. 

При реалізації еколінгвального дослідження українського ономастикону посттоталітарної доби треба 
зважати, що українська мова здобула статус державної лише в 1989 р. Столітнє функціонування українського 
ономастикону в умовах бездержав’я мало згубний вплив на функціональну завантаженість українських онімів, 
а також спричинилося до усталення традицій іменування українців чи інших денотатів на українському 
етнокультурному просторі, зокрема в офіційних сферах, неукраїнськими власними назвами. Набуття 
українською власною назвою поліфункціонального статусу в умовах незалежної України відбувається в 
результаті мовної політики: одні аспекти реалізовуються  цілеспрямовано, а інші – стихійно. Вивчення мовної 
політики, за Е. Гауґеном, також належить до компетенції еколінгвістики [1: 43]. 

Еколінгвістика – це один із сучасних напрямків розвитку мовознавчої науки, що вивчає мовну сферу 
існування людини та суспільства, який сформувався на пограниччі соціального, психологічного та правового 
аспектів мовознавчих студій. Еколінгвістичний аналіз української пропріальної лексики посттоталітарної доби 
дозволяє оцінити стан окремих її субсистем у контексті середовища існування мовного колективу (нації, 
етнографічної групи, мешканців певного регіону або населеного пункту тощо). 

Еколінгвістична проблематика, зважаючи на її актуальність та прикладну важливість, посідає важливе місце 
в багатьох працях з українського мовознавства. Прагнення мінімалізувати негативний вплив культурно-
соціального середовища на різні субсистеми української мови, зокрема онімійну лексику, породило спроби 
диференціювати нормативні та ненормативні оніми (наприклад, канонічні та неканонічні  варіанти власних 
імен людей), які характерні для найдавніших праць з української лексикографії. Однак системне прагнення 
упорядкувати вживання численних народнорозмовних варіантів не лише власних імен людей, а й прізвищевих 
назв, прізвиськ, андронімів, патронімів тощо спостерігаємо в лексикографічних працях ХІХ ст.  

Ще в граматиці О. Павловського "Грамматическое показаніе существеннЂйшихъ отличій, отдалившихъ 
Малороссійское нарЂчіе отъ чистаго Россійскаго языка, супровождаемое разными по сему предмЂту 
замЂчаніями и сочинЂніями" (1918) подано підрозділ "Имена даемыя при крещеніи". Це перекладний 
українсько-російський словни особових імен та їх варіантів [2]. 

П. Білецький-Носенко не просто залучає до реєстру "Словника української мови" пропріальну лексику, а й 
розмежовує офіційні варіанти імен Андрій (Ондрій), Антинъ, Антипъ від здрібніло-пестливих Андрусь, 
Андрусенько, Андруня, Андруненько; Антось, Антосенько, Антоненко, здрібніло-зневажливих Андрієць, 
Антинець, а також андронімів Андріїха, Антониха, Антипиха та патронімів Андрійченко, Андріивна; 
Антоненко, Антонченко, Антонивна; Антипенко, Антипивна тощо [3: 44–45]. 

На поч. ХХ ст. Б. Грінченко, глибоко усвідомлюючи важливість нормалізації українського національного 
іменника,  долучає до "Словаря української мови" додаток "Хресні імена людей", де спеціально наголошує, що 
"часто імена, які за формою є здрібнілими, у народі вживаються як основні. 

Це, наприклад,  Грицько, Харько, Химка та ін. Щоб відзначити це, всі такі імена подано як основні, незважаючи 
на їх форму [4: 548].  Б.  Грінченко, як зазначає Л. О. Белей, першим в історії української мови подав сформований на 
серйозних наукових засадах національний реєстр імен, виокремивши так звані "основні", або офіційні їх варіанти, та 
ретельно описавши конотації й стилістичні можливості інших українських народнорозмовних іменних варіантів. 
Важливо, що при творенні національного реєстру українських іменних варіантів Б. Грінченко спирався на майже 
тисячолітню традицію побутування християнських імен в українській мові та до числа "основних" включив 
самобутні й колоритні неканонічні іменні варіанти, широко вживані на українських землях [5: 59]. Напр.: Андрух, 
Анниця, Артюх, Бенедь, Вавро, Варка, Васюта, Вівдя, Володар, Вустя, Галка, Гальшка, Ганка, Ганько, Гапка, 
Горпина, Горпиниця, Григор, Грицько, Гурко, Ґабро, Ґенця, Данько, Демко, Дорко, Дорош, Зінець, Зінька, Зінько, 
Илаш, Илько, Івахно, Ісько, Їсько, Йовтух, Йосип, Калина, Карпо та ін. [6: 548–563]. 

Як вельми успішну спробу нормалізації українського ономастикону можна розглядати  "Український 
стилістичний словник. Підручна книга для вивчення української літературної мови" (Львів, 1924) Івана Огієнка 
[7]. До реєстру цього словника включено не лише антропоніми, а й топоніми (Бесарабія, Боришпіль, Бровари, 
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Вавилон, Византія, Винниця, Вірменія, Галичина, Гадяч, Костянтинопіль, Крем’янець та ін.), теоніми (Ієгова, 
або Єгова), власні назви релігійних свят (Великдень, Різдво), причому автор не обмежується лише 
традиційними народнорозмовними варіантами онімів, а й піддає лексикографічному опрацюванню численні 
чужомовні власні назви – античного походження – грецькі, латинські (Афіни, Афон, Борисфен, Везувій, Есхил та 
ін.), слов’янські (Баторій, Батюшков, Бибиков, Городно, або Гродно та ін.) романські (Беренже, Бендери, 
Буало, Дон Кіхот, Іспанія, Робінзон та ін.), германські (Бетховен, Гамбург, Голандія, Гренландія, Дюсельдорф 
та ін.), давньоєврейські (Вифанія, Вифлеєм, Вифсаїда, Гологофа, Гоморра, Єрихон та ін.) [8] тощо.  

Уже в пострадянський період побачили світ два словники імен українців проф. Л. О. Белея – "Ім’я для дитини в 
українській родині" та "Як тебе (на)звати?", еколінгвістичний аспект яких опрацьовано досить ґрунтовно, оскільки 
кожне з видань містить окремі розділи "Законодавчі акти, що врегульовують присвоєння та зміну власних імен 
громадян України [9:  49–53]" й "Українське та міжнародне законодавство у сфері функціонування власних імен [10: 
60–280]", у яких подано витяги конкретних правових норм українських (і міжнародних) законодавчих актів та 
відомчих інструкцій. Окрім правових аспектів, українські словники імен кін. ХХ – поч. ХХІ ст. сприяють 
підвищенню рівня естетики українських імен, оскільки пропагують як самі традиційні українські іменні варіанти 
імен, так і апробовані часом мотиви їх надання. Позитивно, що автор аргументовано аналізує негативні аспекти 
впливу модних тенденцій, глобалізації, а також спроби надмірної ідеологізації українського іменника. 

П. П. Чучка, автор історико-етимологічного словника "Прізвища закарпатських українців", незважаючи на 
діахронний підхід при інтерпретації близько 1150 закарпатоукраїнських прізвищ, не обходить увагою й 
еколінгвістичні аспекти функціонування цього антропонімного класу. У вступній частині ужгородський вчений 
окремо розглядає такі важливі проблеми, як "Прізвище /…/ та його правовий статус", "Правопис і відмінювання 
прізвищ". Детальне вивчення історії прізвищ закарпатських українців дозволило проф. П. П. Чучці виявити генезу, 
як правило екстралінгвальну, ненормативних варіантів. Адже, як справедливо зазначає вчений, "прізвища 
закарпатських українців не становлять якоїсь особливої системи з власними нормами орфографії та словозміни. 
/…/ Однак регулюванням їх правопису, зокрема приведенням їх написання у відповідність українській вимові, 
досі системно ніхто не займався. Під час юридичної кодифікації прізвищ ці знаки, як відомо, записували 
здебільшого латинською, після того німецькою, угорською, чеською, відтак знову угорською, і лише у ХХ ст. їх 
почали записувати російською та українською мовами, котрими писарі як слід не володіли. У такий спосіб для 
багатьох прізвищ на Закарпатті виникло по кілька графічних варіантів…" [11:  ХХLVI]. 

Однак професор П. Чучка  не обмежується лише констатацією проблем із нормалізацією структури прізвищ 
закарпатських українців, а й пропонує засоби їх розв’язання. Зокрема він критикує як чинний "Український 
правопис", так і "Проєкт найновішої редакції Українського правопису", які "жодним словом не згадують, як 
записувати українські прізвища з діалектними рисами – зберігати ці риси чи підганяти відповідні прізвища під 
якусь загальнонаціональну орфограму" [236: ХХLVI–ХХLVI І]. Отже, ці актуальні проблеми вживання 
сучасних прізвищ українців мають знайти своє розв’язання у новій редакції "Українського правопису". 

У дослідженнях українських ономастів еколінгвістична проблематика присутня, однак, як правило, 
українські дослідники її торкаються принагідно, при розв’язанні інших завдань. Неосновний характер 
україністичних еколінгвістичних студій аж ніяк не применшує здобутків учених у цій галузі, хоча, треба 
наголосити, що донедавна такі дослідження кваліфікувалися виключно як студії з культури української мови. 

Отже, українська мовознавча наука завжди приділяла значну увагу проблемам кодифікації пропріальної лексики, 
зокрема тих її розрядів та класів, що функціонують у різних стилях української літературної мови. До початку ХХІ 
ст. такі дослідження велися, як правило, у рамках студій з культури української мови. Здобуття українською 
літературною мовою статусу державної, а також глибокі трансформаційні процеси посттоталітарної доби 
спричинили появу нового напрямку досліджень – еколінгвістичних, що покликані вивчати пристосування мови чи 
окремих її субсистем до умов функціонування в оновленому соціальному середовищі.  

До концептуальності еколінвістики входить вивчення взаємозв’язку мови (мов) або їх окремих субсистем і 
середовища, тобто мовного колективу. Важливе значення для спрямування еколінгвістичних студій має 
понятійне наповнення терміна середовище, під яким часто розуміють чинники суспільно-політичні, культурні 
та природні, а також встановлення детермінованості між змінами мовними та змінами у середовищі або ж 
пристосування мови чи окремих її субсистем до нового середовища.  Сучасну еколінгвістику цікавить  не лише  
мова в середовищі, але й роль мови або навіть окремих її субсистем на розвиток мовного колективу.  

Попри те, що перші власне еколінгвістичні праці з’являються лише у другій половині ХХ ст., в 
українському мовознавстві окремі аспекти досліджень простежуються в лексикографічних працях середини 
ХІХ – поч. ХХ ст. В умовах незалежної  України вивчення еколінгвістичної проблематики допомагає не лише 
повніше описати взаємодію мови або окремих її субсистем та середовища, а й виявити зони з порушеним 
еколінгвальним балансом,  що має важливе значення при виробленні національної мовної політики. Українська 
мовознавча наука завжди приділяла значну увагу проблемам кодифікації пропріальної лексики, зокрема тих її 
розрядів та класів, що функціонують у різних стилях української літературної мови. До початку ХХІ ст. такі 
дослідження велися, як правило, у рамках студій з культури української мови. Здобуття українською 
літературною мовою статусу державної, а також глибокі трансформаційні процеси посттоталітарної доби 
спричинили появу нового напрямку досліджень – еколінгвістичних, що покликані вивчати пристосування мови 
чи окремих її субсистем до умов функціонування в оновленому соціальному середовищі.  

Еколінвістика, до компетентності якої зараховують вивчення взаємозв’язку мови (мов) або їх окремих 
субсистем і середовища, тобто мовного колективу. Важливе значення для спрямування еколінгвістичних студій 
має понятійне наповнення терміна середовище, під яким часто розуміють чинники суспільно-політичні, 
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культурні та природні, а також встановлення детермінованості між змінами мовними та змінами у середовищі 
або ж пристосування мови чи окремих її субсистем до нового середовища.  Сучасну еколінгвістику цікавить  не 
лише  мова в середовищі, але й роль мови або навіть окремих її субсистем на розвиток мовного колективу.  

Попри те, що перші власне еколінгвістичні праці з’являються лише у другій половині ХХ ст., в 
українському мовознавстві окремі аспекти досліджень простежуються в лексикографічних працях середини 
ХІХ – поч. ХХ ст. В умовах незалежної  України вивчення еколінгвістичної проблематики допомагає не лише 
повніше описати взаємодію мови або окремих її субсистем та середовища, а й виявити зони з порушеним 
еколінгвальним балансом,  що має важливе значення при виробленні національної мовної політики. 
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Нуждак Л. В. Лингвокультурологические исследования украинских онимов.  

Статья посвящена анализу эколингвистических исследований украинской  oнимной лексики. Рассмотрены 
различные факторы, влияющие на становление украинской онимной системы сквозь призму эколингвистикu. 
Значительное внимание уделено работам украинских ученых, занимающихся изучением онимов с точки зрения 

эстетики и культуры речи, а также норм правописания. Выделены проблемные зоны украинских 
антропонимов. Проанализированы особенности эколинвгистики как науки. 

Nuzhdak L. V. Linguistics and Cultural  Studies of Ukrainian Onims.  

The article discusses the research of ecolinguistic Ukrainian removable vocabulary. The different factors that affect the 
formation of Ukrainian onomatologic system through the prism of ecolinguistics are considered. The special attention 

is paid to the works of Ukrainian scientists that have studied onyms in terms of aesthetics, cultural language and 
spelling rules. The problem areas of Ukrainian anthroponyms are singled out. The peculiarities of ecolinguistics as a 

science are analyzed. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У 
ВІТЧИЗНЯНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

У статті розглянуто радикальні зміни у системі професійної підготовки майбутніх перекладачів, які 
зумовлені такими зовнішніми чинниками, як інтеграційні процеси у галузі перекладацької освіти, що 

спрямовані на створення єдиного європейського простору освіти. Розкрито проблематику вітчизняних 
педагогічних досліджень у сфері професійної підготовки перекладачів у вищих навчальних закладах України. 
Запропоновано власне бачення пріоритетних напрямів удосконалення вітчизняної системи перекладацької 

освіти. Визначено перспективи подальших розвідок з цієї теми. 

Внаслідок політичних, економічних та соціальних змін у кінці ХХ – на початку ХХІ століття посилилася 
тенденція до інтеграції вітчизняної системи освіти в європейський простір, пов’язана з переосмисленням 
вітчизняного досвіду і пошуком ефективних шляхів її реорганізації.   

Реформування системи професійної підготовки майбутніх перекладачів неможливо уявити без таких явищ, 
як інтеграція, Болонський процес, модернізація, які виступають зовнішнім чинником сучасних освітніх змін.  

Ставши повноправним учасником Болонського процесу, Україна скоординувала з ним пріоритети розвитку 
вищої освіти і здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських ориєнтирів. Згідно з 
Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті (2002 р.)  до них віднесено модернізацію 
змісту, форм та методів навчання,  розроблення та запровадження державних стандартів педагогічної освіти. 
Більш конкретно про дані зміни зазначається в Програмі дій щодо реалізації положень Болонської декларації у 
системі вищої освіти і науки Україні (2004 р.) та Законі України "Про вищу освіту" (2006 р.), де передбачається 
фундаментальна фахова, психологічна та практична підготовка майбутніх перекладачів.  

Метою статті є визначення найважливіших аспектів удосконалення професійної підготовки майбутніх 
перекладачів, а саме поєднання традиційності та інноваційності у професійній підготовці. Інноваційний шлях 
розвитку суспільства можливо забезпечити лише у тому разі, якщо буде сформоване покоління людей, які й 
мислять, і діють інноваційно. Звідси – значна увага до загального розвитку особистості, її комунікативних 
здібностей,  самостійності у прийнятті рішень, критичності та культури мислення, розвитку інформаційних і 
соціальних навичок.  

Актуальність представленого дослідження зумовлена необхідністю модернізації системи професійної 
підготовки майбутніх викладачів, а також існуючими суперечностями між: потребою суспільства у 
висококваліфікованих перекладачах, здатних функціювати на сучасному ринку праці, і недостатнім рівнем їх 
підготовки;  необхідністю модернізації змісту професійної підготовки майбутніх перекладачів та шляхами їх 
реалізації; необхідністю запровадження єдиної системи стандартів професійної підготовки і діяльності 
перекладача та шляхами їх реалізації. 

Аналіз досліджень і публікацій. Українськими вченими накопичено значний досвід використання 
здобутків зарубіжної теорії професійної освіти. Інтерес науковців зосереджується на: спеціалізації 
перекладацької освіти, кваліфікаційні напрями підготовки перекладачів (Н. Гавриленко, В. Карабан, А. Козак, 
С. Коломієць, Р. Крісс, Е. Пім, Л. Черноватий); організації професійної підготовки перекладачів у вищих 
навчальних закладах України та США (Є. Бесєдіна, К. Клауді, О. Ковязіна, А. Козак, В. Радчук, Б. Рубрехт, 
Р. Тінслей); педагогічні умови формування і складові професійної компетенції перекладача (Л. Бархударов, 
В. Ільїн, А. Козак, Л. Латишев, Г. Мірам, Н. Миронова, Л. Мітіна, С. Ніколаєва, Ю. Пассов, З. Підручна, 
Н. Соболь, Л. Тархова, А. Федоров, І. Халєєва, М. Цвіллінг, Ю. Хольц-Мянттярі). 

Виклад основного матеріалу. Основною проблемою підготовки кваліфікованих перекладачів, здатних 
максимально ефективно задовольнити конкретні сегменти ринку праці, є необхідність поєднання ними знань 
іноземної мови зі знаннями специфіки галузі їхньої професійної діяльності. Для забезпечення кожним 
перекладачем високоякісного та відповідального виконання тих вимог, які висуває практика міжкультурної 
комунікації, в навчальному процесі підготовки такого фахівця необхідно ретельно відібрати та врахувати 
спеціальні знання, навички та професійні уміння, у той самий час звернувши увагу на творчий характер 
перекладацької діяльності. 

Найбільш типовим шляхом опанування даної професії є наступний перехід: від знань – до умінь, від умінь – 
до навичок. З точки зору методики важливо також, щоб уміння, сформовані у студентів на основі теоретичних 
знань, створювали той міст, який дозволяє ліквідувати типовий для вузівської підготовки перекладачів розрив 
між теоретичним так практичним курсом, тобто, вільно орієнтуватися у різних сферах професійної діяльності.  

Спеціалізація перекладацької освіти зумовлена специфікою перекладу тих чи інших текстів. У ефективності 
теоретичного підґрунтя у процесі підготовки перекладачів визначено три підходи у підборі навчального 
матеріалу для практичного закріплення теорії перекладу: індуктивний, дедуктивний та функціональний. 
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Перший із них передбачає переклад обраних викладачем 10-15 текстів протягом семестру з подальшою 
перевіркою, обговоренням результатів роботи та узагальненням рекомендацій щодо вирішення певних 
перекладацьких проблем. Дедуктивний підхід базується на тематичному розвитку техніки перекладу, коли 
викладач формулює тему для опрацювання (наприклад, переклад власних назв, одиниць вимірювання тощо), а 
вже потім обирає до неї практичні завдання. Останній із названих підходів полягає у формуванні окремих 
навичок перекладацької діяльності за допомогою виконання відповідних практичних завдань [1]. 

Важливе значення для ефективності навчання має обсяг навчального матеріалу, що повинен максимально 
наближатися до реальних завдань професійного перекладача; при цьому, вважаємо, навчальний матеріал має 
поновлюватись кожні два роки. Важливим завданням у процесі формування перекладацької компетенції є 
також набуття навичок швидкого та якісного оформлення перекладацьких завдань, тобто навичок 
комп’ютерного набору, вмінь застосовувати сучасне програмне забезпечення та здійснювати пошук необхідної 
інформації в мережі Інтернет. Необхідною вимогою значної кількості навчальних програм має бути досвід 
проживання, навчання або перекладацької практики у країні, мова якої вивчається, оскільки організація 
практики є одним із необхідних елементів професійного становлення майбутнього перекладача.  

Отже, основним аспектом підготовки багатопрофільних перекладачів є не тільки забезпечення комплексом 
знань, умінь та навичок (професійної компетенції) фахівця, а також необхідність додаткового вивчення 
специфіки перекладацької діяльності у тій чи іншій галузі. 

Американським науковцем Б. Рубрехтом були розроблено 10 концепцій, які повною мірою відображають 
характер навчальної діяльності та професії перекладача: студенти не стають професійними перекладачами у 
стінах навчального закладу; перекладач має виховати у собі силу волі; знання іноземної мови є необхідним, але 
недостатнім для перекладацької діяльності; переклад є частиною, а не результатом процесу вивчення мови; 
кінцева мета студентів-перекладачів – досягти розуміння людьми їх перекладу; не всі практичні завдання є 
цікавими для студентів; усі запропоновані викладачем вправи мають відповідати поставленій ним меті; 
перекладацька майстерність вимагає більшого, ніж розуміння значення окремих слів; завершений переклад 
ніколи не буває завершеним остаточно; переклад, передусім, потребує дисципліни [2]. 

Необхідно зазначити, що професійні перекладачі мають бути добре обізнані зі структурою та стилістичними 
особливостями вихідної та цільової мов; важливим компонентом освітньо-професійної програми має стати 
дослідження літератури країни, мова якої вивчається. Так, наприклад, порівнюючи особливості перекладу 
художньої і технічної літератури, основне завдання перекладача художнього тексту – висвітлення літературних 
образів, тоді як технічний перекладач має передавати факти. Саме тому перекладач технічної літератури 
повинен знати предмет перекладу і володіти властивим цьому жанру стилем [3].  

До специфічних складових частин перекладацької компетенції можна додати ті знання, вміння та навички, які 
потрібні в одному або декількох споріднених видах перекладу (усний або письмовий) незалежно від жанру (науково-
технічний, діловий, газетний або публіцистичний). Реально перекладацька діяльність може бути у письмовій або 
усній формі. Кожна форма має специфічність, яка потребує від перекладача особливих вмінь та навичок.  

Важливими щодо складності є обидві форми перекладу – письмова і усна. Відомі факти, коли чудові фахівці 
письмового перекладу не можуть перекласти усно і навпаки. Викладачі можуть зустріти студентів, які 
проявляють здібності у письмовому перекладі і відчувають труднощі в усному. Ці два різних за формою 
діяльності види роботи потребують різних фахових здібностей від студентів. У першому випадку у студента є 
час на розв’язання перекладацьких проблем, а в іншому випадку – його немає. Треба завжди перекладати 
"сьогодні на сьогодні". Вхідні тексти письмового перекладу завжди складніші. Усний переклад знаходить 
застосування в русі мовних жанрів – публічні виступи, інтерв’ю, усні дискусії. Тексти високої складності 
(художні, публіцистичні, науково-технічні) перекладаються, в основному, письмово.  

До специфічних умінь перекладача, що здійснює письмовий переклад, відносяться вміння користуватися не 
тільки словниками, але й аналізувати вхідний текст на передперекладацькому етапі та редагувати свій переклад. 
Для усного перекладу перекладачеві треба мати знання найбільш частотних, застосовуваних перекладацьких 
відповідностей та автоматичні навички їх застосування. У нього немає часу пригадувати той чи інший 
еквівалент-термін. Довгі паузи та вагання заважають адекватному сприйманню перекладеного тексту, 
порушують комунікацію між партнерами. Якщо перекладач не знає правил слово-застосування, це значно 
знецінює знання слів, особливо при перекладі з рідної мови на іноземну. З огляду на це зазначимо, що міцність 
запам’ятання мовних одиниць посилюється шляхом повсякденного багаторазового повторення.  

До спеціальної складової частини перекладацької компетенції можна додати знання предмета 
висловлювання та володіння термінологічними одиницями, які мають фахову спрямованість тексту. 
Перекладачеві доцільно знати термінологічні одиниці у двох мовних поняттях. Якщо перекладач знає назви 
всіх складових частин літака, але не знає принципу дії, то роль мовного посередника не буде тривалою. 
Сучасний перекладач-спеціаліст повинен постійно вдосконалювати предметну галузь знань та водночас 
набувати практичних навичок з оволодіння двомовними термінологічними одиницями. 

У процесі створення професійної перекладацької компетенції формується своєрідна мовна особистість, яка 
має низку відмінностей від неперекладацької особистості. Ці відмінності виявляються в усіх головних аспектах 
мовної комунікації: мовному, текстотвірному, комунікативному, особистісному та професійно-технічному.  
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Мовна компетенція перекладача включає всі аспекти володіння мовою, характерні для будь-якого носія 
мови, але крім того має на увазі і ряд специфічних особливостей. Успішний обмін мовними творами в процесі 
комунікації передбачає наявність у комунікантів текстотвірнлї компетенції, вміння створювати тексти різного 
типу згідно з прийнятими у даному мовному колективі правилами і стереотипами. Комунікативна компетенція 
перекладача включає вміння проектувати на висловлювання в тексті оригіналу інференційні можливості 
рецепторів перекладу. Професійна компетенція перекладача необхідно включає і деякі особистісні 
характеристики, без яких він не зможе успішно виконувати свої професійні функції. Професійна компетенція 
перекладача включає технічну компетенцію – специфічні знання, вміння та навички, необхідні для виконання 
даного виду діяльності.  

Для перекладача ефективний шлях пізнання відповідної предметної області з одночасним засвоєнням 
термінології – відразу або послідовно на двох мовах. Таким є перший комплекс завдань під час підготовки 
перекладача. Другий комплекс завдань – це практичне тренування в перекладі з використанням знань і 
термінології з відповідної предметної області.  

Завдання першого комплексу вирішуються за допомогою лексико-перекладацького комплексу занять, 
завдань на самостійне вивчення предмета висловлювання. Завдання другого комплексу вирішуються в 
опануванні наступними уміннями: вміння передавати в перекладі поняття не за допомогою термінів, а за 
допомогою описового перекладу; вміння сходу утворювати якщо не терміни, то такі найменування для понять, 
суть яких була б зрозуміла.  

Зміст курсу перекладу повинен включати як повідомлення необхідних професійних знань, так і розвиток 
перекладацьких умінь і навичок. При цьому вміння та навички перекладу і складають кінцеву мету курсу 
перекладу, тому що вони забезпечують практичну професійну діяльність перекладача. Уміння та навички 
перекладу створюються на основі використання спеціально підібраних навчальних матеріалів. До числа таких 
матеріалів відносяться перекладацькі вправи і навчальні тексти. 

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що специфіка галузевого перекладу зумовлює наявність у 
перекладача спеціальних (фонових) знань, умінь і навичок, необхідних для успішної професійної діяльності у 
певній сфері. Багато дослідників прийшли до висновку про важливість такої складової професійної 
компетентності вузькопрофільного перекладача, як предметна компетенція (subject matter competence) або 
тематична компетенція (thematic competence), а також необхідність отримання знань у сфері майбутньої 
професійної діяльності (subject matter knowledge), декларативних знань (declarative knowledge) – про ринок 
праці, вимоги клієнтів, норми поведінки та стосунки між перекладачем і клієнтом, джерела інформації, 
інструменти перекладу тощо, а також процесуальних знань (procedural knowledge) – про особливості 
професійного перекладу [4].  

Висновки. Аналіз педагогічних досліджень вітчизняних науковців показав, що проблеми професійної 
підготовки перекладачів залишаються актуальними на сучасному етапі розвитку освіти України. Ми можемо 
зазначити, що концепція перекладацької освіти ґрунтується на компетентісному підході у навчанні майбутніх 
фахівців. Професійна компетенція перекладача повинна бути спрямована на забезпечення ним таких основних 
функцій: письмової та усної комунікації у різних  сферах суспільної діяльності; застосування сучасних методів 
збирання та оброблення інформації, використання глобальних інформаційних мереж, автоматизованих 
пошукових систем, електронних баз даних, глосаріїв та довідників; проведення наукових досліджень у сфері 
професійної діяльності.  
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Полищук Л. П. Основные аспекты подготовки будущих переводчиков в отечественных   
высших учебных заведениях. 

В статье раскрывается проблема профессиональной подготовки будущих переводчиков в высших учебных 
заведениях Украины. Рассмотрены основные концепции специализации, которые в полной мере отображают 
характер учебной деятельности и профессии  будущих переводчиков в высших учебных заведениях, определены 

задания, направленные на формирование профессиональной  компетенции студентов. Предложено 
собственное видение приоритетных направлений усовершенствования системы образования будущих 

переводчиков. Определены перспективы дальнейших исследований по этой теме. 

Polischuk L. P. The Main Aspects of Future Translator's Training in the Educational Establishments of Ukraine. 

The article highlights the problems of Ukrainian pedagogical researches in the sphere of professional translator's 
training in the higher educational establishments of Ukraine. The new aspects of specialization during translator's 

training have been suggested. The tasks are discovered, directed onto the students' professional competence formation. 
The individual vision of priority ways of improving the future translatirs' educational system is proposed. The 

perspectives of further researches of this topic are determined. 
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САМОЦЕНЗУРА ПЕРЕКЛАДАЧА 

У статті розглянуто явище самоцензури як невід’ємної складової акту перекладу. Розгляд самоцензури 
виконується з урахуванням цілої низки соціально-політичних, історичних та культурних факторів. Увагу 

приділено причинам і видам самоцензури. Функціонування самоцензури, нав’язаної суспільством, вивчається на 
прикладі країн з різними політичними системами. Проаналізовано чинники прояву особистої самоцензури 

перекладача.  Запропоноване власне визначення перекладацької самоцензури. 

Будь-який акт перекладу має розглядатися, як відомо, з урахуванням цілої низки чинників, і в тому числі 
ідеологічних. В свою чергу, вивчення впливу ідеології на переклад неможливий без урахування цензурного 
впливу, який може бути як зовнішнім, так і внутрішнім. Внутрішня цензура, або самоцензура чи автоцензура як 
явище досліджувалась українськими науковцями в контексті оригінальної творчості у сфері художньої 
літератури [1] і журналістики [2], але вплив самоцензури перекладача на переклад залишився поза увагою 
українських дослідників. Водночас перекладознавці різних країн розглядають самоцензуру як невід’ємну 
складову кожного перекладацького акту. Як зазначає К. Кребс, "кожний вибір, зроблений перекладачем, це 
потенційний акт самоцензури" [3: 169] (переклад наш. – Н. Р.). Отже, вивчення  впливу самоцензури на 
переклад є на разі вельми актуальним. Слушною видається також думка Х. Сантаеміліа, який вважає, що "за 
всіх історичних обставин перекладачі схильні цензурувати себе – вільно чи невільно – для створення тексту, 
"прийнятного" як із соціальної, так і особистісної точки зору" [4: 221] (переклад наш. – Н. Р.). Оскільки 
переклад кожного разу виконується для конкретного соціуму з його культурно-історичними характеристиками, 
ступінь та інші особливості прояву самоцензури перекладача будуть різними для різних соціокультурних умов. 
Саме тому метою даної розвідки є вивчення особливостей прояву самоцензури перекладача залежно від 
культурних, соціально-політичних та історичних умов. Об’єктом аналізу є причини перекладацького 
самоцензурування, предметом – види самоцензури перекладача. 

Перекладацька самоцензура є невід’ємною складовою будь-якого перекладацького акту. Навіть якщо до 
перекладеного тексту не було внесено будь-яких змін порівняно з оригіналом, перекладач перед 
оприлюдненням свого варіанту перекладу пропускає останній через перевірку свого внутрішнього цензора. 
Така перевірка проводиться на відповідність цілій низці факторів, від морально-етичних норм самого 
перекладача та суспільства мови перекладу і  до системи цінностей, нав’язаної панівною ідеологією. Причини 
перевірки також можуть бути різноманітними: від побоювання перекладача образити почуття інших людей і до 
намагання перекладачем  зберегти власне життя.  

Самоцензура може бути спричинена двома видами причин: зовнішініми (цензурним тиском будь-якого 
роду) та внутрішніми (пов’язаними з особистими поглядами перекладача). Залежно від виду спричиненості 
можна виділити щонайменш два різновиди самоцензури, і доцільною видається точка зору Ф. Кука і 
К. Гайльмана, які вважають, що поняття "самоцензура" включає принаймні два явища, що кардинально 
різняться між собою: самоцензура, нав’язана соціумом (public self-censorship) та особиста самоцензура (private 
self-censorship) [5: 30].  

Таким чином, самоцензура може проявлятися як відповідь на зовнішній цензурний тиск: перекладач сам 
виконує функції цензора, щоб уникнути зовнішнього втручання або забезпечити власну безпеку. Самоцензура 
такого роду асоціюється, передусім, з тоталітаризмом. Проаналізувавши ситуацію в країнах Європи, які в XX 
ст. певний час перебували саме під тоталітарною владою, можна побачити прояви самоцензури, спричиненої 
цензурним тиском. Історія радянського перекладу містить багато прикладів того, як перекладач сам або  під 
тиском редактора не відтворював у перекладі те, що цензор все одно не дозволив би друкувати (докладніше 
див. "Переклади роману О. Вайлда "Портрет Доріана Грея: ідеологічний аспект" [6]). На жаль, історія 
українського перекладу рясніє також прикладами того, як небажання перекладача "підганяти" перекладений 
твір під рамки офіційної ідеології призводило до скаліченої творчої долі чи навіть фізичного знищення 
непокірного. Цікаво, що у західноєвропейських країнах більша значущість економічних факторів запобігала 
фізичному знищенню перекладачів. Як зазначає А. Кераса, в Італії за часів Мусоліні редактори ретельно 
слідкували за процесом самоцензурування, оскільки "заборона твору після публікації могла призвести до 
значних фінансових втрат і навіть банкрутства" [7] (переклад наш. – Н. Р.). Щодо Німеччини, на початку 1930-х 
р.р. контроль за публікацією як оригінальних творів, так і перекладів був настільки неврегульованим і 
непередбачуваним, що керівники видавництв почувалися дуже невпенено і небезпечно. Щоб запобігти 
фінансових втрат через заборону вже опублікованого накладу, також необхідною була внутрішня цензура 
видавництва або самоцензура. Після 1933 р. ж цензурування перекладів, що передувало їх оприлюдненню, 
стало централізованим. В Іспанії за часів Франко, як і в інших вищезазначених країнах цензура вилучала з 
перекладів все, що не відповідало панівній ідеології стосовно чотирьох питань: секс, політика, релігія та 
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пристойність мови. Окрім державної цензури, розвиненою була редакторська внутрішня цензура та 
самоцензурування [7]. 

У пост-тоталітарних суспільствах цензура, скасована офіційно, залишає в суспільстві серйозні наслідки. Як 
зазначає Д. Кіш, цензура "не визнає свого існування, намагаючись замаскуватися під виглядом демократичних 
інститутів, які виконують також і інші функції (редакції, а також ради видавництв і часописів), або знайти собі 
заміну в постаті директора видавництва, редактора... Подібно до того, коли книжки чи тексти є забороненими іn 
extremіs судовими органами, – замінники цензури забороняють в ім’я громадської думки там, де громадської 
думки немає" [8]. Менш помітним, але не менш впливовим є явище, яку Д. Кіш називає "дружньою цензурою", 
"...яка є перехідною формою від цензури до автоцензури – коли редактор (будучи сам людиною пера) радить, 
аби пан N для власного добра викинув зі своєї книжки певні фраґменти чи строфи" [8].  

Особистість, яка працювала довгий час в умовах цензурного тиску, після отримання свободи слова 
підсвідомо може зловживати цією свободою. В результаті ті риси оригіналу, які спричинювали до заборони 
публікації або не відтворювались у цензурованому перекладі, в умовах демократії в перекладі можуть навіть 
набути перебільшеного, гротескного характеру. Наприклад, в перекладі роману Дж. Д. Селінджера "The Catcher 
in the Rye" М. Нємцова російською мовою 2008 року [9] навіть нейтральна лексика відтворюється зниженою, і в 
перекладі твір звучить ще різкіше, ніж в оригіналі.  

Сьогодні у світі ще існує немало держав, де перекладачеві доводиться цензурувати себе, щоб забезпечити 
можливість оприлюднення перекладу або навіть власну безпеку – як при письмовому перекладі, так і під час 
тлумачення. Особливого значення самоцензура набуває під час перекладу в зонах військових конфліктів. 
Зокрема, вже у XXI ст. іракські перекладачі, які співпрацювали з американськими військовими, при перекладі 
цензурували самі себе, "враховуючи культурні та соціальні фактори, ситуацію та учасників комунікації, а також 
питання власної безпеки" (переклад наш. – Н. Р.) [10: 76].   

Крім таких крайніх випадків, навіть у сучасних демократичних країнах завжди існує певний цензурний тиск, 
що спричинює самоцензуру. Ф. Кук та К. Гайльман виділяють три групи цензурних агентів: законодавство, 
окремі суспільні (часто релігійні) групи та видавництва. 

Другий різновид самоцензури – це особиста самоцензура, яка в перекладі проявляється як результат 
конфлікту між особистісними уявленнями перекладача про те, що і як можна висловлювати, і відповідними 
нормами, реалізованими в тексті оригіналу. Така самоцензура може спричиняти перекручення окремих рис 
оригіналу, вилучення окремих фрагментів, тощо. Наприклад, у перекладі книги Д. Боярина "Carnal Israel: 
Reading Sex in Talmudic Culture" [11] російською мовою широко використовується  евфемізація. Автор 
монографії доводить, що єврейській культурі в епоху пізньої античності притаманною була карнальність, 
підвищений інтерес до тіла і сексу. Назва оригіналу "Carnal Israel" ґрунтується на цитаті із Св. Павла; "сarnal" 
традиційно перекладається як "плотський". В перекладі російською мовою твір має назву "Израиль по плоти" 
[12], хоча це вже фраза Св. Августина, яка англійською звучить як  "according to the flesh" і має інше значення – 
"за походженням". Але у творі йдеться не про походження, а саме про ставлення до плоті. Одним з ключових 
понять в оригіналі є "sexual intercourse", і російською воно передається як "сексуальный диалог". Такий варіант 
перекладу скоріше ускладнює, ніж полегшує процес сприйняття тексту читачем. Найбільш ймовірною 
причиною такої заміни є ставлення перекладача до використання прямого еквіваленту словосполучення "sexual 
intercourse" як неприйнятного для жанру монографії.  

Цікавим матеріалом для аналізу явища особистої самоцензури являє собою  автопереклад або переклад 
тексту, зміст якого безпосередньо пов’язаний з особистістю самого перекладача. Доволі рідкий випадок описує 
у своїй статті "Коммеморальні практики" І. В. Нарський, аналізуючи переклад Флорою Марталер есе, створене 
на основі її усної розповіді про історію своєї родини. Перекладаючи есе німецькою мовою, Ф. Марталер внесла 
до тексту цілу низку змін, і ці виправлення відбивали "... і очікування родини перекладачки, і очікування 
очікувань" читачів перекладу [13].  Виправлення, що є результатом особистої цензури, можна умовно розділити 
на дві групи. Причиною внесення виправлень першої групи є бажання захистити інтереси власної родини, 
зокрема, приховати окремі факти, прізвища, тощо. Виправлення другої групи відбивають орієнтацію на 
очікування широкого кола німецькомовних читачів. Ситуація усладнюється тим, що "індивідуальна оптика 
пригадування Флори Марталер... відповідає cтереотипам колективної пам’яті про Другу світову / Велику 
Вітчизняну війну, характерної для Радянського Союзу і ФРН 1950-х – першої половини 1980-х р.р., і значною 
мірою ігнорує "обробку минулого" у сучасній Німеччині" [13] (переклад наш. – Н. Р.).   

Особливим проявом самоцензури виступає явище політкоректності. Дотримання певних правил мовного 
такту стало нормою спочатку у США та західноєвропейських країнах, а потім уже, передусім, через переклад – 
почало розповсюджуватись  і в інших суспільствах. Таким чином, дотримання норм політичної коректності 
перекладачем є проявом самоцензури, нав’язаної суспільними вимогами. З іншого боку, приведення тексту 
перекладу до норм політкоректності може бути і відбиттям системи цінностей самого перекладача. Тому 
політкоректність, на нашу думку, посідає особливе місце серед різновидів самоцензури – на межі між 
автоцензурою, спричиненою власними поглядами, і нав’язаною суспільством.  

Таким чином, перекладацька самоцензура – це суб’єктивний професійно-психологічний феномен у 
діяльності перекладача, який полягає в перекрученні (невідтворенні) ознак оригіналу, що протирічать 
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домінуючій ідеології, можуть вразити почуття (особливо релігійні) інших людей, або відтворення яких може 
бути небезпечним для перекладача.  Самоцензура може бути як нав’язаною суспільством (тобто реакцією 
перекладача на зовнішній тиск з боку держави або окремих суспільних груп), так і особистою (результатом 
конфлікту між особистісними уявленнями перекладача про те, що і як можна висловлювати, і відповідними 
нормами, реалізованими в тексті оригіналу). Перспективним видається вивчення складових тексту, які 
спричинюють перекладацьке самоцензурування.  
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Рудницкая Н. Н. Самоцензура переводчика. 

В статье рассматривается явление самоцензуры как неотъемлемой составляющей переводческого 
акта. Явление самоцензуры анализируется с учетом целого ряда социально-политических, исторических 
и культурных факторов. Уделяется внимание причинам и видам самоцензуры. Самоцензура, навязанная 
обществом, изучается на примере стран с различными политическими системами. Анализируются 
факторы, влияющие на проявление личной самоцензуры переводчика. Предлагается определение 

переводческой самоцензуры.   

Rudnytska N. M. A Translator’s Self-Censorship. 

The article deals with the phenomenon of self-censorship as an integral component of any act of translation or 
interpretation. The analysis of self-censorship is made while taking into consideration a range of socio-political, 
historical and cultural factors. Causes as well as different kinds of translators’ self-censorship are paid attention 

to. Public translational self-censorship is studied on the material of countries with different political systems. 
Factors that influence translators’ private self-censorship are analyzed. There has been offered a definition of 

translators’ self-censorship.  
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ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕДИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ АНГЛОМОВНИХ СОЦІУМІВ 

У статті розглянуто один із лінгвокогнітивних аспектів дослідження нової медичної лексики і фразеології 
сучасної англійської мови, а саме картинування представниками англомовних спільнот сучасної медичної 
дійсності. Розглянуто різноманітні підходи до визначення поняття "картина світу" і запропоновано 

типологічний аналіз медичної картини світу, яка розуміється в якості сегменту загальнонаціональної картини 
світу і є результатом категоризації та концептуалізації світу медичних явищ носіями такої картини світу. 

Актуальність цього дослідження зумовлено необхідністю винаходу когнітивного підґрунтя аналізу процесів 
поповнення лексико-фразеологічного депозитарію англійської мови у сфері медицини й охорони здоров’я. 
Лінгвістами же вивчалися соціофункціональні, словотворчі [1-3] і лінгвокогнітивні аспекти дослідження 
медичних новотворів англійської мови [4; 5]. На нашу думку, недостатньо широко розглянутою є саме 
проблема виокремлення сегменту загальнонаціональної картини світу англомовних соціумів, що є результатом 
категоризації та концептуалізації світу медичних явищ носіями такої картини світу. Така проблема потребує, на 
наш погляд, подальшого аналізу. З огляду на вищезазначене метою цієї публікації є дослідження медичної 
картини світу англомовних спільнот і аналіз її типології. Концептуалізуючи й категоризуючи світ, кожен народ 
формує специфічний засіб його сприйняття і інтерпретації. Така основа або фундамент світосприйняття має 
назву "картина світу". Світобачення кожного народу формує власну картину світу, яка виступає сегментом 
більш масштабного "образу світу" [6: 60]. Найбільш поширеною класифікаційною дихотомією є поділ картини 
світу на концептуальну і мовну. Розмежовуючи концептуальну і мовну картини світу, О. С. Кубрякова 
зауважує: "Мовна картина світу має специфічного "двійника" у внутрішньому лексиконі. Перша 
характеризується мовними формами, друга – ментальними репрезентаціями цих форм" [7: 56]. С. Є. Нікітіна 
також закликає до диференціації мовних репрезентацій і структур свідомості [8]. У цій праці ми спробуємо 
встановити відношення перших і других на прикладі новотворів сфери медицини й охорони 
здоров’я. Ю. М. Караулов зауважує, що між концептуальною картиною світу як відбиттям реального світу і 
мовною картиною світу існують складні стосунки: межі між ними "здаються хиткими, невизначеними" [9: 271]. 
Такої ж думки дотримується О. О. Селіванова, говорячи про нечітку межу між мовною і концептуальною 
картинами світу [10: 441]. За О. С. Кубряковою, в концептуальній картині світу існують три зони мовного 
впливу: у першій зоні мова безпосередньо впливає на формування концептів, у другій зоні формуються 
концепти з уже вербалізованих концептів, і, нарешті, третя зона концептуальної картини світу абсолютно 
позбавлена мовного впливу [11]. Ми стверджуємо, що, у свою чергу, мовна картина світу завжди знаходиться 
під впливом концептуальної. Існуючі уявлення про медичну картину світу повинні бути уточнені за рахунок 
визнання більшої значимості концептів, вже об’єктивованих в мові. 

Вирішуючи проблему взаємодії мови і мислення, Л. С. Виготський запропонував поняття "мовного 
мислення" [12]. Мовне мислення є результатом злиття певної частини процесів мови і мислення. Наразі, 
найбільш актуальною залишається думка О. М. Леонтьєва про те, що все, що є в мові, є в свідомості, але не все, 
що є в свідомості, є в мові [13]. Зі свого боку, ми схиляємось до холістичного підходу до цієї проблеми і разом 
із представниками когнітивної семантики (Б. Рудзка-Остін, Л. Талмі, Р. Дірвен, Д. Герартс, А. Ченкі, І. Світсер 
та ін.) вважаємо, що існує певний (не абсолютний) ізоморфізм семантики і психоментальних конструктів 
людського мислення. Але частина індивідуальної концептуальної картини світу, вочевидь, наразі є 
недоступною для дослідження. 

Дослідження когнітивного виміру інновацій англійської мови сфери медицини й охорони здоров’я 
передбачає введення поняття медичної картини світу та уточнення її різновидів. Розуміння параметрів 
функціонування медичної картини світу англомовних спільнот дозволить більш детально описати 
психоментальні процеси, пов’язані з явищами сфери медицини й охорони здоров’я, експлікованими медичними 
новотворами. Зауважимо, що раніше дослідники розглядали медичну термінологію лише в якості проявів 
професійної та наївної картини світу [14; 15]. Медичну картину світу можна уявити за допомогою 
онтологічних, етичних, дискурсивних й інших параметрів. На її формування впливають по-перше професійна 
освіта, етнокультурні уявлення та інші соціальні фактори, по-друге – "занурення" людини у світ медицини й 
охорони здоров’я. Медична картина світу є локальною, оскільки вона відбиває певний фрагмент світу, а не весь 
світ у сукупності його проявів. Медична картина світу є інтерпретацією цього світу крізь призму медицини й 
охорони здоров’я. Бачення світу медицини як картини свідчить про досягнення людиною етапу усвідомлення 
себе і свого ставлення до такого світу. Таким чином, медична картина світу, що її відбиває свідомість людини, є 
системною, динамічною і антропоцентричною. Медична картина світу передує суб’єктивному відношенню 
людей до світу медичних феноменів. Про це свідчить той факт, що, незважаючи на часто різні переконання, всі 
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представники англомовного соціуму поділяють обов’язкові для всього англомовного суспільства уявлення про 
світ медицини й охорони здоров’я.   

Внаслідок взаємодії людини зі світом медицини у свідомості виникає певний семантичний простір, тобто знання 
про світ сфери медицини й охорони здоров’я, закріплене в мові, і до якого долучається національно-культурний 
досвід. Формується світ тих, хто розмовляє цією мовою, або мовна медична картина світу (у інших репрезентаціях – 
"мовний проміжний світ", "мовна репрезентація світу", "мовна модель світу", "мовна картина світу") як сукупність 
знань про світ сфери медицини й охорони здоров’я, що їх відбито у лексиці, фразеології, синтаксисі. 

Вирішуючи проблему співвідношення концептуальної і мовної медичних картин світу, ми намагаємось 
встановити як формуються ті або інші одиниці відповідних систем – "медичні" концепти і їх вербальні 
оболонки. На наш погляд, існує низка базових когнітивних категорій (концептів), які є універсальними, бо 
відбивають єдиний для всіх носіїв мови когнітивний процес. До таких універсальних концептів відносяться 
health, human being, life, death та ін. Такі концепти є системоутворюючими для всієї організації медичних 
когнітивних конструктів.  

Вважаємо, що мовна і концептуальна медичні картини світу знаходяться у відношеннях продуктивної 
діалектичної взаємодії. Так, мовна медична картина світу фіксує дійсність і одночасно збагачує когнітивний 
досвід. А концептуальна медична картина світу віддзеркалює реальність, надаючи епістемічний матеріал для 
його подальшої мовної фіксації.  

У рамках нашого дослідження важливим є теоретичне положення про те, що картина світу є базовою 
частиною світобачення людини. Мовні і концептуальні картини світу мають національний характер. 
Одночасно, нації, що розмовляють однією мовою, поділяють дещо стандартизоване "концептуальне 
наповнення" картини світу, тотожність окремих її елементів. Ще вищий характер мають найзагальніші 
концептуальні риси, що їх поділяє все населення світу у ноосфері. Здається, немає сумніву, що все населення 
Земної кулі оперує базовими медичними концептами. Але, розвинена медицина країн Західної Європи, США, 
Канади, Австралії і інших розвинених країн не тотожна медицині країн "третього світу". Тому і концептосфера 
кожного народу має особливу національну концептосистему, пов’язану із сферою медицини й охорони 
здоров’я. Так, ми підтримуємо точку зору О. М. Леонтьєва про те, що "свідомість людини завжди етнічно 
обумовлена, бачення світу одним народом не можна простим "перекодуванням" перекласти на мову культури 
іншого народу" [13: 20]. З іншого боку, культурна, мовна, технологічна, наукова, інформаційна тотожність 
англомовних країн, особливо США та Великої Британії, дає змогу стверджувати, що параметрична 
специфікація медичної картини світу у свідомості народів, що населяють ці країни, є схожою принаймні у 
загальних рисах. Звичайно, свої особливі медичні погляди мають американські індіанці, австралійські 
аборигени, новозеландські маорі. Ці погляди є етноспецифічно детермінованими, вони маніфестують "народну" 
медицину. Але загальні риси є однаковими, оскільки у вищезгаданих культурах ідентифікуються категорії 
доктор-пацієнт, поняття про потребу приймати якісь ліки, негативне власне ставлення до хвороби, розуміння 
необхідності звертатися до професіоналів за медичною допомогою і таке інше. На думку К. С. Яковлевої у 
межах однієї етномовної спільноти можна виділити цілу низку картин світу, що співвідносяться з певними 
типами культури або субкультурами (елітарна, масова, традиційна, професійна) і підсистемами мови 
(загальнонаціональна, літературна, діалектна, жаргонна) [16: 54-55]. Керуючись цим положенням, ми виділяємо 
медичний сегмент загальнонаціональної картини світу англомовної країни, який уже ідентифікували в якості 
медичної картини світу. У рамках медичної картини світу доцільно вести мову про професійну картину світу 
[14] і про наївну картину світу [15]. Професійна медична картина світу – сукупність наукових медичних теорій, 
досвіду професійних робітників сфери медицини, їхніх уявлень про знання системи "медичного світу" 
зсередини. Наївна медична картина світу – сукупність уявлень, пов’язаних із сферою медицини й охорони 
здоров’я, що ними оперують пересічні люди, які не мають вищої медичної освіти. Наївна медична картина світу 
– це погляд на систему "медичного світу" ззовні. Ми пропонуємо розрізняти наївну медичну картину світу 
пацієнта та наївну медичну картину світу здорової людини. Остання є менш насиченою концептуальним 
контентом, ніж перша. Медичну концептуальну картину світу можна ототожнити із концептосистемою 
medicine / health care. 

На нашу думку, професійна медична картина світу англомовних країн характеризується: 
- спеціалізованими знаннями про хвороби, їх симптоматику, засоби лікування і профілактики тощо; 
- стандартизованими моделями поведінки з пацієнтом; 
- баченням професійного кола колег як закритої, кастової системи професіоналів, де велику роль 

відіграють персональні зв’язки та рекомендації; 
- самоідентифікацією кожного лікаря в рамках своєї професійної спеціалізації; 
- використанням медичного жаргону як засобу ізоляції від "чужинців"; 
- настороженим ставленням до пацієнта, який може виступати як ініціатор юридичного позову проти 

доктора і лікарні. 
Наївна медична картина світу англомовних країн характеризується: 
- уявою пересічної людиною про світ медицини й охорони здоров’я; 
- вірою пацієнтів у необмежені можливості сучасної медицини; 
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- прагненням всебічного медичного страхування; 
- вірою в альтернативні діагностичні і лікувальні моделі (альтернативна медицина, підтвердження 

діагнозу у кількох докторів). 
Ми вважаємо, що останнім часом існує тенденція до зближення і часткової інтеграції професійної і наївної 

медичних картин світу, адже зростає обізнаність пересічних людей про світ медицини й охорони здоров’я, а в 
англомовних країнах популяризується здоровий спосіб життя і нова система поглядів на здоров’я, свідома 
відмова від кваліфікованої медичної допомоги та пошук альтернативних, власних методів та способів для 
лікування й профілактики хвороб [17]. Нові медичні знання, а з ними і нові лексичні номінації, засвідчують 
факт розширення розгалуженої концептуальної картини світу англомовних соціумів у тому її сегменті, що 
стосується ідентифікації, використання, обміну новою медичною інформацією. В якості такого сегменту ми 
виокремили медичну картину світу, яку, у свою чергу, диференціювали на професійну і наївну медичні картини 
світу. Таким чином, світ медичних феноменів є різним для лікаря і пацієнта, хоча не можна заперечувати той 
факт, що вони перетинаються завдяки поширенню інформаційних технологій і популяризації медичної науки 
серед широких верств англомовного населення. Взаємодія професійної і наївної медичних картин світу робить 
можливим кабінетну комунікацію, досягнення певного комунікативного результату. В той же час, професійний 
або експертний медичний рівень дозволяє його адептам мати ширшу, глибшу, більш інформаційно адекватну і 
професійну репрезентацію медичної дійсності. Серед перспектив дослідження бачимо дослідження 
дискурсивних особливостей онтогенези медичних новотворів англійської мови з урахуванням досягнень 
сучасної когнітивної лінгвістики. 
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Соколов В. В. Типологический анализ медицинской картины мира англоязычных социумов. 

В статье рассматривается один из лингвокогнитивных аспектов исследования новой медицинской лексики и 
фразеологии современного английского языка, а именно картинирование представителями англоязычных 
сообществ современной медицинской действительности. Рассматривается понятие "картина мира" и 
анализируется типологию медицинской картины мира, которая понимается в качестве сегмента 

общенациональной картины мира и является итогом категоризации и концептуализации медицинских явлений 
носителями такой картины мира. 

Sokolov V. V. Typological Analysis of the Medical World View of the English-Speaking Communities. 

The article is devoted to one of the cognitive aspects of the research of the new medical vocabulary and phraseology of 
the modern English language, namely the mapping of the modern medical reality by the representatives of the English-
speaking communities. The multiple approaches to the definition of the concept "world view" are analyzed, the typology 
of the medical "view of the world" which is understood as a segment of the more general national view of the world is 
offered and the results of conceptualization and categorization of the new medical phenomena by the members of the 

English-speaking community are summarized. The author finds it reasonable to differentiate between the naive and the 
professional view of the world in terms of perceiving new medical reality. 
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СТРУКТУРНІ Й КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВТОРУ В П’ЄСАХ Б. БРЕХТА 

Статтю присвячено вивченню повтору як домінанти внутрішньотекстових зв’язків у рамках філологічного 
аналізу п’єс  Б. Брехта. Проаналізовано способи вербальної організації художнього простору в драматичному 
творі, розглянуто систему внутрішньотекстових зв’язків, які відповідають основним рівням тексту та 
співвіднесені з його глобальним змістом. Повтор розглянуто як один із принципів поетики Б. Брехта, яка 

характеризується поліфонічною взаємодією глибинних художніх стратегій.   

Особливістю сучасного етапу філологічного дослідження тексту є посилення його комунікативної спрямованості: 
текст вивчають як форму комунікації з позиції діалогу автора та читача. Комунікативний підхід до тексту значно 
розширює уявлення про нього, його властивості, одиниці й категорії, його структуру, семантику, прагматику. 
Поступово посилюється тенденція до комплексного вивчення літературного твору. Лінгвістичний аналіз 
розглядають як складову комплексного дослідження тексту, оскільки зміст і мовна форма твору утворюють 
діалектичну єдність. Як зазначає Н. С. Болотнова, лінгвістичний аналіз художнього тексту є основою для його 
літературознавчого вивчення. При цьому важливо не забувати про тріаду "слово – образ – ідея", адже не можна від 
аналізу слова переходити до інтерпретації ідеї твору, тому що слово – це форма образу, а образ – форма вираження 
ідеї [1: 38]. Кожен художній твір, наголошує Д. С. Лихачов, відображає світ дійсності у своїх творчих ракурсах. Ці 
ракурси вивчають усебічно у зв’язку зі специфікою художнього твору й, насамперед, у їх художньому цілому. 
Вивчаючи відображення дійсності в художньому творі, ми не повинні обмежуватися питанням: "правильно чи 
неправильно" – і захоплюватися лише правильністю, точністю. Внутрішній світ художнього твору має свої власні 
взаємопов’язані закономірності, власні виміри та власний смисл, як система [2: 9]. 

Мета розвідки полягає у виявленні особливостей поетики Б. Брехта, під якою розуміємо цілісну систему, 
сукупність художніх засобів, мову та стиль, прояв яких у творі зумовлений авторським задумом [3: 132]. 
Об’єктом дослідження є система внутрішньотекстових зв’язків, які відповідають основним рівням тексту: 
семантичному, лексико-граматичному, образному, прагматичному. Предмет дослідження – повтор як 
домінанта внутрішньотекстових зв’язків у рамках філологічного аналізу художніх творів Б. Брехта. 

Без виявлення онтології повторів ускладнюється точне уявлення про процеси текстотворення, неможливим є 
перехід до розуміння композиції художнього тексту [4: 45]. Композиція тексту зумовлена авторськими 
інтенціями, жанром, змістом літературного твору. Вона є "системою з’єднання" всіх його елементів. 
Н. А. Ніколіна підкреслює необхідність розмежування зовнішньої композиції (архітектоніки) і внутрішньої. 
Якщо внутрішня (змістовна) композиція визначається, насамперед, системою образів-характерів, 
особливостями конфлікту та своєрідністю сюжету, то зовнішня композиція – це членування тексту, який 
характеризується безперервністю, на дискретні одиниці [4: 46]. 

В особливостях архітектоніки тексту виявляється його найважливіша ознака – зв’язність. Інтерес до цієї 
категорії пов'язаний із її здатністю, виражаючи суть художнього твору, об’єднувати його композиційно-
структурні та мовні (стилістичні) особливості в нерозривну єдність. Виділені в результаті членування відрізки 
(частини) тексту співвідносяться один з одним, з’єднуються на основі загальних елементів. Розрізняють два види 
зв’язності: когезію і когерентність (терміни запропоновані австрійським лінгвістом В. Дресслером). За 
В. Дресслером, когезія, або локальна зв’язність, – зв’язність лінійного типу, яка виражається формально, 
переважно мовними засобами. Когерентність, або глобальну зв’язність, дослідник трактує як зв’язність 
нелінійного типу, яка об’єднує елементи різних рівнів тексту [5: 28]. У концепції тексту Н. С. Болотнової під 
категорією зв’язності розуміється основна ознака тексту, сутність якої полягає в міжзнаковій взаємодії. Ця 
взаємодія визначає цілісність мовного повідомлення, вона зумовлена авторським задумом та особливостями 
мовної системи [1: 147].  

Для композиції багатьох п’єс Б. Брехта характерним є принцип лейтмотиву, коли певний мотив, 
виникнувши одного разу, повторюється потім багато разів, виступаючи при цьому кожного разу в новому 
варіанті, нових обрисах, нових сполученнях з іншими мотивами.  

Зазначений принцип лежить в основі першої п’єси-притчі Б. Брехта "Що той солдат, що цей" (1926), текст 
якої пронизаний глибокими повторами. У п’єсі взаємодіють наскрізні повтори, характерні для твору загалом 
(Verwandlung, Krieg, Armee, Gefahr), повтори, пов’язані з окремими темами (die menschliche Natur, 
Persönlichkeit, Elefantengeschäft, Verbrecher), повтори-лейтмотиви, які характеризують персонажів (das 
schwerfälligste Tier der Tierwelt, Tiger von Kilkoa, der menschliche Taifun, ein Mann, der nicht nein sagen kann, eine 
schwache Frau, er hat einen unnatürlichen Geruchssinn, er riecht Verbrechen). П’єса не відображає конкретних 
фактів політичного життя Веймарської республіки, але форма притчі, яку Б. Брехт використовував протягом 
усього творчого шляху, передбачає "ефект очуження": окрім конкретно-наочного, вона має ще узагальнений 
дальній план. Дія комедії (за авторським визначенням) "Що той солдат, що цей" розгортається в індійському 
порту Кількоа, проте ні вигадана назва порту, ні зазначений автором жанр твору не завуальовують змісту п’єси. 
Місця, країни, де відбуваються події в п’єсах Брехта, – умовні, що не прив’язує глядача до місця подій і дає 
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змогу йому досить легко абстрагуватися й провести паралелі з реаліями, які особисто йому, глядачеві, знайомі 
значно краще, ніж зображені на сцені. Брехт, щоразу переміщуючись у часі та просторі, розповідає про людину, 
суспільство та людство взагалі, але в центрі уваги – проблеми сучасного йому суспільства. Позаісторичне 
звучання притчі передбачає виникнення асоціацій між зображеними подіями та конкретними історичними 
моментами в житті суспільства [6: 98]. 

Х. Фатер характеризує повтор як спосіб організації симетричних структур, гармонійних вертикалей тексту, 
його особливої "геометрії". Говорячи про повтор як основу симетричної побудови художнього тексту, 
дослідник зазначає: "Картина відбору, розподілу та співвідношення різних морфологічних класів і 
синтаксичних конструкцій здатна здивувати спостерігача несподіваними симетричними розміщеннями, 
пропорційними побудовами, майстерними накопиченнями еквівалентних форм і яскравими контрастами" [7: 
40]. Так побудована центральна сцена п’єси – сонг, який спростовує афоризм "Що той солдат, що цей". Сонг 
пронизаний семантичними перегуками: 
1) "Herr Bertolt Brecht behauptet: Mann ist Mann. 
Und das ist etwas, was jeder behaupten kann. 
Aber Herr Bertolt Brecht beweist auch dann 
Daß man mit einem Menschen beliebig viel 
machen kann. 
Hier wird heute abend ein Mensch wie ein Auto  
ummontiert 
Ohne daß er irgend etwas dabei verliert." 
2) "Herr Bertolt Brecht hofft, Sie werden Boden, 
auf dem Sie stehen 
Wie Schnee unter Ihren Füßen vergehen sehen 
Und werden schon merken bei dem Packer Galy Gay 
Daß das Leben auf Erden gefährlich sei" [8: 147]. 

Виділені частини сонгу (перша й остання) зближуються на основі спільних значень, які виражають слова з 
семами Persönlichkeit (Mensch Mann, Herr), Denken (behaupten, beweisen, hoffen, merken), Leben (Boden, Leben auf 
Erden). Ці семантичні ряди обрамляють сонг, який характеризується кільцевою композицією, і 
протиставляються семантичному комплексу Mechanismus (Auto, ummontieren). Таким чином, Б. Брехт "очужує" 
твердження про взаємозамінність людей, говорить про неповторність кожної особистості й відносність тиску на 
неї середовища. Драматург експериментує з героями, фабула є низкою експериментів, репліки – не стільки 
спілкування персонажів, скільки демонстрація їхньої імовірної поведінки, а потім "очуження" цієї поведінки. 

Л. Г. Бабенко вказує на те, що дивовижні симетричні конфігурації можуть утворювати слова повнозначні й 
службові, повтори тропів, словосполучення, асоціативні зв’язки слів. Основа їх конфігурації – симетрія, тобто 
відношення відносної еквівалентності, і додатковість – обмеження різноманітності антиномічними 
співвідношеннями (відношеннями взаємовиключення, контрасту, протиставлення) [9: 268]. У художньому 
тексті виникають семантичні ланцюжки – ряди слів зі спільними семами, взаємодія яких спричиняє нові 
смислові зв’язки та відношення, а також "прирощення смислу". Так, у п’єсі-параболі "Добра людина із Сичуані" 
(1941) взаємодіють ряди лексичних одиниць із семами Leute, Obdach, das Gute, dunkel, hell, Zweifel, Götter, 
Herren, Hoffnung, das Böse. У тексті вони утворюють семантичні опозиції Leute – Götter, Hoffnung – Zweifel, das 
Gute – das Böse, leicht – schwer, hell – dunkel. Ці опозиції формуються вже на початку п’єси:  

1) "WANG: Diese haben einen brutalen Ausdruck wie Leute, die viel prügeln, und das haben die Götter nicht nötig. 
Aber dort, diese drei! Mit denen sieht es schon ganz anders aus." 

2) DER ERSTE GOTT: Haben es die Leute hier sehr schwer? 
WANG: Die guten schon. 
DER ERSTE GOTT: Du auch? 
WANG: Ich weiß, was ihr meint. Ich bin nicht gut. Aber ich habe es auch nicht leicht." 
3) "Es wird dunkel und wieder hell. In der Morgendämmerung treten die Götter wieder aus der Tür, geführt von 

Shen Te, die ihnen mit einer Lampe leuchtet" [10: 193-195]. 
В одиницях, які входять до протиставлених один одному рядів, актуалізуються периферійні й асоціативні 

семи, їх семантика поступово ускладнюється та збагачується. У фіналі п’єси домінують слова із семами Not, 
Elend, Verzweiflung, Unrecht, Bosheit. Винесені в сильну позицію тексту, вони виконують у п’єсі функцію 
"відмички" до ідейного змісту твору: щоб відстояти себе в злому, ворожому людині світі, доводиться 
користуватися його ж засобами – такою є діалектика добра і зла в суспільстві соціальної несправедливості. Для 
того, щоб вижити, добрій Шен Те доводиться час від часу перетворюватися в злого кузена Шуї Та, тому що 
доброту всі хочуть егоїстично використати. У Шен Те та Шуї Та за велінням серця й під тиском обставин 
матеріалізується суперечлива логіка людської поведінки, яка займала Брехта у п’єсі "Що той солдат, що цей", а 
пізніше в "Тригрошовій опері" та в "Матінці Кураж". 

Розмірковуючи про смисл повторюваності, Ю. М. Лотман зазначає, що будь-які типи повторів є основою 
структури й уже внаслідок здатності до організації структури стають явищами смислу [11: 125]. Оскільки 
структура художнього тексту здатна до деавтоматизації, вона сама може стати носієм інформації. На думку Ю. М. 
Лотмана, форма тексту здатна виражати певні приховані значення, які належать до твору  поряд із комплексом 
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семантики окремих лексичних і граматичних показників [11: 131]. На основі повтору слів з однаковими семами, 
зокрема й асоціативними, які актуалізуються в контексті, розгортаються образні поля тексту: 

"SHEN TE: Seien Sie nicht hart, Herr Lin To. Zum Publikum: 
Ein wenig Nachsicht und die Kräfte verdoppeln sich. 
Sieh, der Karrengaul hält vor einem Grasbüschel: 
Ein Durch-die-Finger-Sehen und der Gaul zieht besser. 
Noch im Juni ein wenig Geduld und der Baum 
Beugt sich im August unter den Pfirsichen. Wie 
Sollen wir zusammenleben ohne Geduld? 
Mit einem kleinen Aufschub 
Werden die weitesten Ziele erreicht" [10: 204]. 
Повтор виступає домінантою внутрішньотекстових зв’язків. Це, насамперед, повний лексичний повтор:  
"DIE FRAU zu Shen Te: Hoffentlich sind wir dir nicht zu viele. So viele waren wir noch nicht, als du bei uns 

wohntest, wie? Ja, wir sind immer mehr geworden. Je schlechter es ging, desto mehr wurden wir. Und je mehr wir 
wurden, desto schlechter ging es. Aber jetzt riegeln wir hier ab, sonst gibt es keine Ruhe" [10: 207]. 

Синонімічний повтор: 
"DIE FRAU kopfschüttelnd: Sie kann nicht nein sagen! Du bist zu gut, Shen Te! Wenn du deinen Laden behalten 

willst, musst du die eine oder andere Bitte abschlagen können" [10: 203]. 
"DER MANN: Vielleicht könnten wir für Fräulein Shen Te bürgen? Wir kennen sie, seit sie in die Stadt gekommen 

ist, und legen jederzeit die Hand für sie ins Feuer" [10: 206]. 
Лексична одиниця, повторюючись, опиняється вже в іншій структурній позиції та набуває нового значення. 

Одиниці тексту, які збігаються, стають основою для зіставлення і протиставлення: 
"SHUI TA: Frau Mi Tzü, haben Sie ein Herz! Es ist wahr, meine Kusine hat den unverzeihlichen Fehler begangen, 

Unglücklichen Obdach zu gewähren. Aber sie kann sich bessern, ich werde sorgen; dass sie sich bessert. Andererseits, 
wie könnten Sie einen besseren Mieter finden als einen, der die Tiefe kennt, weil er aus ihr kommt?" [10: 217]. 

Повтор у Б. Брехта наділений формоутворюючими якостями, а саме здатністю утворювати смислову 
структуру, яка співвідноситься з посиленням дистантних семантичних зв’язків  і динамізмом переключень з 
одного стилістичного регістру в іншій. Асоціативному характеру зображення відповідає принцип "мозаїки" в 
розташуванні елементів та особлива синтаксична організація:  

1) "SHEN TE: Sie sind arm. 
Sie sind ohne Obdach. 
Sie sind ohne Freunde. 
Sie brauchen jemand" [10: 202]. 
2) "DIE GÖTTER: O du schwacher! 
Gut gesinnter, aber schwacher Mensch! 
Wo da Not ist, denkt er, gibt es keine Güte! 
Wo Gefahr ist, denkt er, gibt es keine Tapferkeit! 
O Schwäche, die an nichts ein gutes Haar lässt! 
O schnelles Urteil! O leichtfertige Verzweiflung!" [10: 210]. 
Подібний синтаксичний паралелізм, посилений лексичним повтором, збільшує зображувані епізоди, 

представляє знайомі явища по-іншому, змушує придивитися до них, щоб виявити приховану сутність, 
непомітну за звичними ознаками. Цей принцип зображення характерів і явищ пов’язаний у Б. Брехта також і з 
використанням фабули. Остання складається не з послідовно з’єднаних частин, які плавно переходять одна в 
іншу, а зі свідомо протиставлених фрагментів, що підкреслюють життєві протиріччя. Регулярно повторювані 
одиниці послідовно розширюють свою семантику, вони слугують не тільки фактором зв’язності, а й засобом 
створення цільності тексту як його змістовної якості, адже текст як ціле не дорівнює сумі значень його 
елементів, він завжди більший за суму смислів тих частин, із яких будується.  

Отже, у п’єсах Б. Брехта представлена система повторів, конфігурація та позиція яких у тексті визначають 
особливості його композиції та образної системи. Це повтори мовних засобів, мотивів, ситуацій, образів. 
Основним прийомом, який визначає структуру тексту, є принцип лейтмотиву. У формотворенні тексту, який 
здійснюється за допомогою повторів, відбувається дещо відмінне від звичайного мовного процесу передачі 
значень: замість послідовного в часі ланцюга сигналів із певною інформацією виникає складно побудований 
сигнал, який має просторову природу – повернення  до вже сприйнятого. При цьому з’ясовується, що колись 
сприйняті за загальними законами мовних значень ряди словесних сигналів та окремі слова при другому (не 
лінійно-мовленнєвому, а структурно-художньому) сприйнятті набувають нового смислу.  

Системний характер художнього тексту зумовлює важливу закономірність: який би рівень його мовної 
організації не аналізувався, він так чи інакше підпорядкований ідейному задуму автора й вираженню 
художнього змісту. Це справедливо й щодо окремих елементів тексту: багатьма зв’язками вони співвідносяться 
з художнім цілим і відображають естетичний смисл твору [2: 38]. У дії брехтівських драм важливими є не 
стільки характери, скільки позиції, не стільки повороти людської долі, скільки сцени судів, життєвих ситуацій, 
які перевіряють міцність тих чи інших життєвих позицій. Багаторазово підтверджена з різних боків як логікою 
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дії, яка розгортається, так і логікою кожного епізоду, світоглядна концепція Б. Брехта утворює явно видимий 
загальний план, ауру інтелектуальних роздумів. 

Існує чимало інших аспектів дослідження внутрішньотекстових зв’язків у рамках комплексного 
філологічного аналізу художнього тексту, які можуть стати предметом наступних студій. Об’єктом розвідок, 
зокрема, може бути розгляд питання про такі функції повтору, як функція характеристики персонажів, функція 
зближення або протиставлення різних просторово-часових планів, ситуацій, образів у творах Б. Брехта з 
урахуванням їхньої жанрової специфіки. 
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Соколовская С. Ф. Структурные и композиционные особенности повтора в пьесах Б. Брехта. 

Статья посвящена изучению повтора как доминанты внутритекстовых связей в рамках филологического 
анализа пьес Б. Брехта.  Проанализированы способы вербальной организации художественного пространства 
в драматическом произведении, рассмотрена система внутритекстовых связей, которые соответствуют 
основным уровням текста и соотнесены с его глобальным содержанием. Повтор рассмотрен как один из 
принципов авторской поэтики Б. Брехта, характеризующейся полифоническим взаимодействием глубинных 

художественных стратегий.  

Sokolovska S. F. Structural and Compositional Peculiarities of Repetition in B. Brecht’s Plays. 

The article deals with the analysis of the repetition as the dominant of inter-textual connections in the framework of 
philological analysis of B. Brecht’s plays. The ways of verbal organization of art space in the drama are analyzed; the 

system of inter-textual connections, which correspond to major levels of the text and are correlated with text main 
content, is considered. The repetition is considered as one of the principles of author’s poetics of B. Brecht, 

characterized by polyphonic interaction of deep artistic strategies. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 68. Філологічні науки 

© Татаровська О. В., 2013 
146 

УДК 811.111 
О. В. Татаровська, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
(Львівський національний університет імені Івана Франка) 

olesia.tatarovska@i.ua 

ПРАГМАТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ОДИНИЦЬ-КОМПОНЕНТІВ ЗАПЕРЕЧНОЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

Визначено методи, які існують в англійській для передачі інтенсифікації заперечення, проаналізовано їх з 
точки зору синтаксичних, семантичних та прагматичних критеріїв. Матеріалом слугували: Британський 
компонент міжнародного корпусу англійської мови (ICE – GB), укладеного та проаналізованого у London 
University College, а також інформація, взята із анкет, підготованих для англомовних носіїв. Виявлено, 
що ідіоматичні вирази використовуються у сучасній англійській мові для підсилення та емфатизації 

заперечного мовлення. 

Інтенсифікація як мовне вираження перебільшення чи применшення не обмежується лише категоріями 
прикметників чи прислівників. Інші також можуть виражати інтенсифікацію та набувати її [1: 27]. Цей процес 
може охоплювати не тільки окремі члени речення, але й усе речення. Отож, певні питальні слова (wh-words) 
what, how можуть функціонувати як підсилюючі означальні частки та прислівники в окличних реченнях (What 
nice music is she playing!; How well he managed!), а what, принаймні, може виступати у функції підсилення в 
іменникових фразах в тому самому типі речень (What a sad story!). Більше того, ці питальні слова поєднуються 
із ever та з певними мовними зворотами такими, як on earth, in heaven’s name, the hell, які послуговують для 
підсилення подиву чи недовіри мовця (Wherever did you hear that?; Whoever told you that; What on earth is he 
saying?). Окрім вищезгаданих виразів, визначальна частка own може підсилювати значення присвійних 
займенників (They are my own), розділові запитання також виступають у ролі підсилення після наказового 
способу та мають функцію наголошення чи імперативності звучання наказу (Do it or leave it, will you?). Деякі 
прийменники або так звані розділені інфінітиви можуть бути підсиленням (She was standing closer to me; You 
have to really try).  Щодо системи полярності вираження інтенсифікації можна спершу вивчати в межах 
стверджувальних речень таких, як I DID say so, де допоміжне дієслово do та базова форма відповідного дієслова 
поєднані, щоб наголосити твердження мовця, проте існує доволі мало досліджень про підсилюючу функцію 
заперечних речень, а саме про механізми та ресурси носіїв англійської, коли вони хочуть наголосити чи 
підкреслити значення висловлювань, які вже є заперечними [2: 54]. 

Метою цієї статті є визначення методів, які існують в англійській для передачі інтенсифікації заперечення, 
проаналізувати їх з точки зору синтаксичних, семантичних та прагматичних критеріїв. Матеріалом слугували: 
Британський компонент міжнародного корпусу англійської мови (ICE – GB), укладеного та проаналізованого у 
London University College, а також інформація, взята із анкет підготованих для англомовних носіїв. 
Актуальність дослідження полягає у новому підході до аналізу корпусу фактичного матеріалу, який містить 
приклади вживання англійської у великій кількості письмових та усних типів текстів. Усні тексти включають 
діалоги та монологи, а письмові матеріали містять друковані та недруковані приклади; усі вони охоплюють 
велику різноманітність жанрів: непрофесійні записи, кореспонденцію, романи, оповідання, прес-релізи, 
випуски новин, інструкції. Завданням статті є аналіз заперечної інтенсифікації на рівні цілого речення, на 
рівні підречення, або ж однієї з його частин. 

Отож, для того, щоб подолати усі труднощі, ми зібрали матеріали  з корпусу, порівняли їх та доповнили з 
певних бібліографічних джерел, таких як спеціалізовані словники, довідники з граматики, опубліковані 
протягом останніх десяти років, а також ми опиралися на інші авторитетні дослідження з питань заперечення 
загалом [3: 10]. Загальні результати вказують на те, що можливо говорити і про заперечення на рівні цілого 
речення, і на рівні підречення. Це означає, що підсилення може охоплювати і ціле речення, і його складові. 
Розглянемо наступні приклади: 

The last few years it’s got worse and because I can’t breathe through my nose at all during the summer uhm that 
brings on the asthma. (S1A – 051 – 107); 2) She described herself as 'completely hopeless with my hands'. (CCD) 

Цитати та витяги були отримані і з усних матеріалів, і з письмових текстів ICE – GB, та визначені за 
допомогою певних кодів корпусу. S та W відповідно позначають усні та письмові матеріали. Дві цифри із трьох 
позначають текст та розділи. Q означає, що приклади були отримані шляхом анкетування. Окрім цього, певні 
абревіатури позначають назви словників: CCD (Collins Cobuild English Dictionary), CH (Chambers Twentieth 
Century Dictionary), LO (Longman Dictionary of Contemporary English), SL (A Dictionary of Slang and 
Unconventional English), OED (Oxford English Dictionary), WE (Webster’s Third New International Dictionary), IE 
(Oxford Dictionary of Current Idiomatic English), OA (Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current Dictionary).  

Цілком зрозуміло, що у першому прикладі прийменникова фраза at all виступає інтенсифікатором, щоб 
наголосити, що мовець взагалі не може дихати через ніс (to breathe through his nose) [4: 2]. Більше того, речення 
відповідає усім вимогам заперечного речення. На противагу цьому, друге речення не є заперечним, а, навпаки, 
стверджувальним. У ньому підсилення досягається засобами прислівника-інтенсифікатора completely, він 
підсилює прикметник hopeless, який виступає у ролі частини складного присудка (PCs). Інтенсифікація 
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заперечення на рівні підречення має одну і ту ж схему. Вона вживається в основному із заперечними 
прикметниками, які утворюються за допомогою афіксального чи морфологічного заперечення, тобто за 
допомогою додавання заперечних префіксів (a-, un-, dis-, non-, in- та його аломорфи im-, il-, ir-)  та суфікса (-
less). Ці слова, в свою чергу, модифікуються іншими підсилюючими прикметниками чи прислівниками. 
Можемо зробити висновок, що інтенсифікація заперечення на рівні підречення практично не відрізняється від 
загальних прикладів підсилення прикметників чи прислівників [5: 22]. На противагу цьому, інтенсифікація 
заперечення на рівні цілого речення має набагато більше специфічних рис, які заслуговують аналізу. 
Підсилення заперечення в англійській мові можна досягнути п’ятьма різними способами: а) використання 
виразів із негативним навантаженням; б) повторення прислівника never або його комбінації never ever; в) not 
(even) a \ one як варіантів звичайної частки no; г) вживання певних лексичних одиниць в поєднанні із 
обмеженою групою дієслів; д) використання низки заперечних ідіоматичних виразів [6: 63]. Кожний із п’яти 
способів заслуговує особливої уваги. Вирази із негативним навантаженням можна погрупувати наступним 
чином: at all, a bit, in the least, in the slightest, in any way. Усі ці вирази характеризуються наступними рисами: 1) 
вони вживаються в заперечному контексті, або, принаймні, не-стверджувальному, ми маємо на увазі прямі і 
непрямі запитання, умовні та порівняльні речення, слова, які є морфологічно заперечними або заперечно 
орієнтовані, наказові речення із неспецифічним значенням, інфінітивні конструкції з too; 2) вони не 
узгоджуються з певними лексичними одиницями; 3) вони виступають як прислівники в умовних реченнях; 4) 
вживаються в реченні відокремлено, таке речення є відповіддю на попереднє запитання; 5) стоять в середині 
речення або ж вкінці (кінцева позиція переважає над серединною) [7: 27].  

Зі всіх прикладів найуживанішим в корпусі є at all. Нами знайдено двадцять вісім прикладів: двадцять в 
усних текстах та вісім на письмі у формальних та розмовних варіантах мови та мовлення. Речення із at all 
виступають у ролі підсилення негативного значення попереднього речення, яке також є заперечним. Це є 
особливо притаманним усному стилю: 

(3) No she’s she’s not really a dancer she uh she’s sort of uh – I think she’d rather just sing and not bother to move 
at all … (S1A – 083 – 93); 4) But the hospital had told me that the child wouldn’t live – So I’d not prepared myself – 
I’d not got anything at all (S1B – 049 – 65). 

Ця прийменникова фраза може вживатися сама по собі як ввічлива відповідь подяки, або ж як відповідь на 
заперечне запитання [8: 17]. У наступних двох випадках, вона виступає як вид проформи та частково втрачає 
своє негативно-підсилююче значення: 

(5) "Thanks". "Not at all". (CCD); (6) "The place itself doesn’t encourage you?" "Not at all". (LO)   
Хоча у сучасній англійській вона вживається, передусім, заперечному контексті, в минулому столітті часто 

використовувалася у ствердженнях із значенням підсилення, і навіть зараз вживається як розмовний варіант 
ірландського діалекту в певних частинах США, особливо з випадками використання найвищого ступеня 
порівняння прикметників: 

(7) "We had the best time at all". (OED) 
Наступний вираз є a bit, який також використовується для того, щоб підсилити вже й без того заперечне 

речення. У корпусі це має вигляд відповіді на запитання [9: 36]. 
Він функціонує у вигляді проформи щодо змісту, переданого попереднім реченням: 
(8) What’s your normal handwriting like – Is it anything like … tell you what – Not a bit – Show show us here just 

just sigh your sigh your name there. 
Проте це не є загальним правилом. Так само як і at all воно може виступати у ролі прислівника-обставини в 

межах підрядного речення. У таких випадках до дієслова-присудка додаємо заперечення not, а не до частки a bit: 
(9) You haven’t changed a bit. (CCD); (10) It didn’t hurt a bit when my tooth was pulled out. 
Ці випадки відповідають, головним чином, розмовному та неформальному реєстрам [10: 42]. Вони можуть 

модифікуватися little та at least; числівник one може зайняти місце артикля a: 
(11) I’m not the least bit tired. (Q) ; (12) I don’t like the idea one little bit. (OA)   
Як варіант до not a bit існує також конструкція not a bit of it, яка вказує на те, що щось є не таким, як 

очікувалося попередньо: 
(13) You’d think she’d be tired after such a long journey, but not a bit of it. 
In the least може також використовуватися, щоб зробити заперечення емфатичнішим. В корпусі зустрічаємо 

чотири такі приклади. Всі вони трапляються на письмі, у частині діалогу [11: 6]. Як із at all та a bit він може 
вживатися сам по собі як відповідь на поставлене запитання: 

(14) "Would you mind if I put the TV on?". "No, not in the least". (LO) 
Заперечна частка not є завжди прив’язаною до дієслівної форми. Речення на зразок It matters not in the least є 

неприпустимими. Кінцева позиція чергується із серединною, хоча остання є емфатичнішою, ніж перша: 
(15) And I didn’t in the least mind you talking about Caroline. (W2F – 020 – 161) 
Серединна позиція є прийнятнішою, коли допоміжні дієслова формують дієслівну фразу: 
(16) It was changing me in a way that I had not in the least expected. (CCD)  
In the slightest також вживається як прислівник-означення, щоб підсилити заперечне твердження [12: 24]. 

Так само, як і з the least, not є завжди прив’язаною до дієслова. Корпус містить лише чотири випадки такого 
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використання, і всі вони зустрічаються в усному мовленні. Як і в попередніх прикладах він вживається 
самостійно як відповідь на попереднє запитання: 

(17) "Do you mind?" "Not in the slightest". (CCD)      
Як варіант до in the slightest ми можемо вживати вищий ступінь порівняння прикметника the slightest разом 

із іменником. Проте, навіть тоді він має підсилююче заперечне значення: 
(18) She doesn’t get on the phone at the slightest provocation. (S1A – 094 – 92); (19) It’s not of the slightest 

importance. (Q)  
Досить поширеним є також той факт, що подібні конструкції можна зустріти у складнопідрядних реченнях 

із заперечними головними реченнями та з дієсловами, що позначають ментальні процеси, думку, сприйняття, 
намір та бажання (think, know, believe, suppose, want, intend, seem, appear). Такі випадки ми називаємо 
перенесеним запереченням (transferred, transported negation; neg-absorption; negative raising). Фактично, 
заперечення належить до підрядного речення, проте переноситься на головне речення із прагматичних 
міркувань. Незважаючи на це, цей рух перенесення не змінює значення речення. Хоча у корпусі ми знаходимо 
такі приклади тільки зі slightest, така риса є притаманною усім виразам із негативним навантаженням, що 
належать до першої групи: 

(20) I don’t think there’s the slightest possibility for one very obvious reason quite apart. (S1B – 035 – 108); (21) I 
was totally unaware of anything of this sort going on an um first of all I don’t believe that anything to do with um 
security issues or you know approach to a security scandal had the slightest thing to do with Harold Wilson’s 
resignation (S1B – 040 – 63). 

In any way із варіантами in no way та no way також вживається для того, щоб наголосити, що твердження є 
неправдивим. У корпусі існує двадцять один такий приклад. Більшість із них, п’ятнадцять, вживаються в 
усному мовленні, тоді як – шість на письмі. Більшість використаних словників вказують на те, що такий вираз 
притаманний неформальному розмовному стилю. Більш того, no way є уживанішим, ніж два інші [13: 8]. No way 
відрізняється від двох інших виразів цієї групи тим, що його можна поставити на початку речення у випадку 
використання інверсії (присудок – підмет). Це робиться з метою підсилення інтенсифікації, чого не можна 
досягнути при звиклому порядку слів. Модальні дієслова will  та would ставляться після no way, щоб виразити 
нездійсненне припущення: 

(22) No way will I go working for that man. (OA); (23) No way would I do that. (Q)     
Досить поширеним є самостійне використання no way як відповіді на поставлене запитання. Таке 

використання є притаманним деяким варіантам англійської, зокрема американському. Фактично, цей вираз є 
стислою формою вираження рішучої відмови. Іноді він можна виражати неймовірність чи подив з боку мовця: 

(24) So we are seeing Bay City Rollers word – Ah two-or-three words I saw a picture of myself yesterday in an 
album with uhm sitting up in bed next to my Bay City Rollers poster – No way. (W1A – 011 – 120) 

Попередній вираз може вживатися із безособовим підметом there, за яким слідує підрядне речення [14: 52]. 
Підсилюючий ефект there можна порівняти із тим, що виражається за допомогою інверсії: 

(25) There’s no way he will pat with it. (S1B – 80 – 340) ; (26) Mr. Major was trying to slide away from his 
responsibility and Mr. Hattersley said: "I offer him this piece of simple advice – there is no way it can be redeemed or 
reformed: the poll tax has to be abolished." (W2C – 018 – 67) 

Як завершення цього підрозділу важливо зазначити, що окрім розглянутих чотирьох лексичних структур, 
існують інші, які можна також сюди віднести. Серед них варто згадати наступні: by no means (із варіантами not by 
any means та by no manner of means), under no circumstances, absolutely not, certainly not. Перші два вирази можна 
поставити на початку речення у випадку використання інверсії (присудок – підмет), в той час, як два наступні є 
притаманними відповідям на запитання з метою спростувати щось або ж виразити рішучу незгоду, несхвалення: 

(27) It is by no means certain that this is what he did. (CCD); (28) Under no circumstances whatsoever will I 
support Mr. Baldwin. (CCD); (29) "Does this affect your attitude to your work, in any way?" – "Absolutely not." 
(CCD); (30) "Had you forgotten?" – "Certainly not". (CCD) 

Повторення прислівника never та його комбінацій із підсилюючими фразами як у in (all) my life, in a million years, 
for a million pounds також використовується з метою підсилення негативного твердження. За Партріджем ідіоматичне 
використання Never Never написаного з великої літери стосується неосвіченого населення Західного Квінсленду та 
Центральної Австралії [8: 16]. Побувавши там, можна заприсягтися, що більше туди не повернешся: 

(31) I’ll never never do that again. (Q); (32) I would never go there for a million pounds. (Q); (33) I’ve never in my 
life seen anything like this. (Q)      

Єсперсен також згадує схожі конструкції на зразок never а, яка часто використовується у деяких діалектах 
розмовного варіанту англійської, передусім, у виразі never a word. Так само ми додаємо ever до never для того, 
щоб підсилити заперечну якість мовного акту [4: 62]. Такі вирази особливо притаманні розмовному стилі. Нами 
було знайдено п'ять прикладів у корпусі: 

(34) Never lecture with animals or children and never ever try to do chemistry experiments live. (S2A – 053 – 63); 
(35) Things will never ever be the same again. (CCD)  

Фактично, таке підсилююче використання ever не обмежується комбінацією із never; його можна поєднувати із 
такими заперечними займенниками, як: nothing, nobody, none для того, щоб передати те ж саме емфатичне значення: 
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(36) Nobody ever went there.   
Ever також зустрічається в утвореннях whatever та whatsoever із аналогічною метою. Отож, прислівник 

whatever звичайно вживається після елемента із негативною полярністю, або ж речення із кількісною часткою 
any з метою зробити негативне твердження більш гучним [15: 44]:  

(37) There is no scientific evidence whatever to support such a view. (CCD); (38) You can ask me questions on any 
topic whatever … (CCD) 

Whatsoever звичайно виступає в реченні перед займенниками nothing, none з такою ж функцією, що й в 
попередньому прикладі; його також можна ставити після елемента із негативною полярністю, якщо заперечна 
частка no є його частиною: 

(39) "You don’t think he has any chance of winning?" – "None  whatsoever." (CCD); (40) There was no money 
whatsoever. (Q)  

Цей прислівник також використовується у заперечних твердженнях із any, або ж його похідними: 
(41) I don’t think there is any evidence of that whatsoever.  
Вирази на зразок not (even) av one та not (even) a single є емфатичною альтернативою до злічувальної 

означальної частки no. Вони мають значення того, що не існує нічого із попередньо згаданого [16: 7]. Хоча, 
теоретично, вони поєднуються із великою кількістю іменників, фактично, у комунікації вони виявляють 
тенденцію до вживання із наступними лексичними одиницями: scrap, hair, word, jot, thing, trace, crumb, ounce, 
iota, shred, sign, speck тощо і виступають у ролі партитивних часток до незлічувальних іменників. Болінгер у 
своїй класифікації підсилюючих одиниць називає їх мінімізаторами (minimizers). Вони займають найнижчу 
позицію у його шкалі: 

(42) There’s no food in the cupboard, not a scrap. (W1B – 001 – 53); (43) He as almost as short as he was broad 
and without a single hair on his head. (W2F – 013 – 48); (44) She didn’t say a single word. (Q) ; (45) Not a jot of truth 
in it. (LO); (46) I couldn’t do a single thing about it. (Q); (47) The submarine surfaced but found no trace of the fishing 
vessel which had already sunk. (S2B – 011 – 92); (48) There’s not a crumb of food left. (Q); (49) They don’t give an 
ounce of support. (Q); (50) I don’t feel one iota of guilt. (CCD)          

Іноді такі мінімізатори повністю заміняють типове any: 
(51) There was not a shred of truth in his statement. (LO) 
There was not any truth in his statement. 
(52) There is not a sign of life anywhere. (WE) – There is not any life anywhere; (53) There isn’t a speck of dust. 

(Q) – There isn’t any dust. 
На думку Бейлі та Атчінсона [17: 12] вони можуть мати стилістичну функцію літоти. Значення усього 

речення може змінюватися залежно від інтонаційного контрасту мовця: 
(54) There’s not a crumb of food left. "There is nothing."; (55) There’s not a crumb of food left. "There’s a lot." 
Інтерпретація таких мінімізаторів як літот у другому прикладі із попередньої пари зводиться, головним 

чином, до відповідей на реальні або ж гіпотетичні запитання, які вже містять одиницю зацікавлення. Інакше, 
вони б не мали глибокого змісту. Прислівник even може виражати підсилююче заперечне значення у парі із 
неозначеним артиклем a або ж із частиною попереднього висловлювання: 

(56) Anyway um what I’m really getting at was at that stage I’d only been in Israel for about a day and a half you 
know not even a full day. (S2A – 050 – 79); (57) An exactly judged minimum of time spared for comfort; not even a 
hand free to touch her, while he held a gun and needed the other to brace himself against rough jolts over potholes. 
(W2F – 015 – 53)  

Ці яскраві вирази використовуються у сучасній англійській мові для підсилення та емфатизації заперечного 
мовлення. Складність заперечення, його важливість у мовній системі, комунікації та зв’язок із такими 
дисциплінами, як логіка, психологія, соціологія та математика вимагає подальших досліджень у даній галузі.  
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Татаровская О. В. Прагматический характер единиц-компонентов отрицательной интесификации. 

Определены методы, которые существуют в английском для передачи интенсификации отрицания. Данные 
методы проанализированы с точки зрения синтаксических, семантических и прагматических критериев. 
Материалом послужили: Британский компонент международного корпуса английского языка (ICE – GB), 
составленного и проанализированного в London University College, а также информация, взятая из анкет, 
подготовленных для англоязычных носителей.  Определено, что идиоматические выражения используются в 

современном английском языке для усиления и эмфатизации отрицательной речи. 

Tatarovska О. V. Pragmatic Character of Units-Components of Negative Intensification. 

The article defines the methods existing in English to express negative intensification. They are also analyzed from the 
point of view of syntactic, semantic and pragmatic criteria. The research is based upon the British component of 
International English Corpus (ICE – GB) produced and analyzed  by London University College and also on the 

information issued in the questionnaires for English speakers. It has been determined that these idiomatic expressions 
are used in modern English in order to strengthen and emphasize the negative speech. Negative intensification shows a 
wide variation not only across the medium of expression used, whether it is speech or writing, but also across general 

English varieties as regards the different negative forms used, the position of these in the clause.
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СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ СУБСТАНТИВНИХ КОМПОЗИТІВ 
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

У статті розглянуто композити як один із найпродуктивніших способів словотворення німецької мови. 
Досліджено типи комбінаторики компонентів композитів та стилістичні фігури, які виникають при різних 
видах порушення внутрішньомодельного узгодження компонентів складного слова. На прикладі композитів 
простежуються способи комбінування значень, на основі яких формуються різні стилістичні фігури та 
тропи. Стилістичний ефект може виникати на основі контрасту  композити з макроконтекстом чи 

культурологічним фоном. 

Проблеми розвитку динамічного функціонування структурно-складних субстантивних одиниць на семантичному 
і стилістичному рівнях залишаються все ще недостатньо вивченими. Емоційно-оцінний і соціально мовленнєвий 
характер субстантивних композитів є основною причиною появи у сучасній німецькій мові нових одиниць такого 
типу, що свідчить про їх комунікативну релевантність та функціонально семантичний потенціал. 

Система мовлення дає матеріал для створення нових слів та моделі їх можливого комбінування. Конкретна 
комунікативна ситуація, інтенція автора, тип тексту і контекст, а також  явища синонімії, антонімії, запозичення 
та соціально маркована лексика впливають на стилістичний зміст і стилістичне значення складної 
субстантивної одиниці. Стилістична маркованість визначається як системними явищами – лексичними 
значеннями компонентів композити та конотаціями у рамках моделей словоскладання, так і контекстуальними 
параметрами  –  зовнішньою та внутрішньою комбінаториками компонентів композити.  

Загальновизнаним тезисом у роботах учених, які досліджували механізми створення стилістичних ефектів у 
складних словах (Є. Шендельс, М. Степанова, В. Фляйшер, О. Кубрякова) є положення про те, що стилістичний 
ефект виникає, головним чином, у результаті семантичного узгодження між безпосередніми компонентами 
композити [1: 84]. Однак не менш важлива роль у системному моделюванні стилістичних ефектів належить 
опису внутрішньої комбінаторики, яка виявляє різного роду порушення узгоджень між конституентами моделі. 

Мета статті – проаналізувати типи комбінаторики компонентів композитів та дослідити, які стилістичні фігури 
виникають при різних видах порушення внутрішньомодельного узгодження між компонентами композитів. 

Для дослідження стилістичних функцій композитів опису семантичних зв'язків між безпосередніми 
компонентами недостатньо, оскільки дослідники не ставили за мету класифікувати стилістичні функцї. 
Постановка такого задання вимагає звернення до стилістики.  

Згідно із стилістичною концепцією М. Ріффатерра стилістичні ефекти виникають, як правило, на основі 
контрасту як між макро та мініконтекстом. У структурному плані мініконтекст представляє собою бінарну 
групу, компоненти якої знаходяться в опозиції один до одного і стилістичне значення виникає лише при 
взаємодії компонентів. Мініконтекст обмежений рамками двох складових частин [2: 65].  

Поняття мікро- та макроконтексту застосовується як для аналізу стилістичних значень, які виникають між 
безпосередніми складовими у межах композити, так і для аналізу стилістичних функцій композити в межах 
дискурсу чи культурологічного контексту. 

У першому випадку субстантивний композит розглядається як мікроконтекст, у якому реалізуються 
стилістичні фігури і тропи. Фоном, що утворює контраст, тут виступає семантика способу словотворення, тобто 
словоскладання. Семантика моделі, яка імпліцитно присутня у мовленнєвій свідомості, вступає у протиріччя з 
лексичним наповненням одного із конституентів композити, формуючи його експресивність. 

У другому випадку утворюються композити, експресивність і образність яких формується за рахунок 
дискурсивного чи культурологічного контексту. Це контекстуальні метафори, хіазм, перифрази та різні види 
алюзій та ремінісценцій.  

Більшість досліджених композит утворені за моделлю "означуване + означувальне". Семантика таких 
композитів прогнозується основним компонентом. Д. Бікертон описує аналогічні випадки як "специфічні 
атрибути", вважаючи, що позначувана ними властивість співвідноситься з денотатом знаку, як, наприклад, 
"міцність" співвідноситься із "сталлю": Stahlmuskeln [3: 290].   

Зміна семантики безпосередніх складових у позиції визначаючого, як правило, спричиняє його 
метафоризацію. Користуючись терміном Д. Бікертона, можна стверджувати, що в таких випадках визначення 
виходять за рамки "специфічних атрибутів". Порушення атрибутивної комбінаторики розглядається як 
порушення семантичних проекційних правил [3: 292]. Унаслідок чого виникає внутрішньомодельний 
семантичний дисонанс, тобто має місце порушення семантичного узгодження між компонентами композити. У 
таких композитах діє закон семантичної неузгодженості [4: 375], який полягає у кон'юнкції протилежних сем. 
Так, в іменнику Stimmungssprünge сема одухотвореності дисонує із семою абстрактності. 

У більшості випадків метафорично мотивовані значення композитів базуються на семантичних асоціаціях 
або конотаціях. Словникове тлумачення конституентів не знаходить у таких випадках навіть часткової схожості 
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зі словниковим тлумаченням початкового значення. Комбінації значень, які виділені Є. Шендельсом у 
метафоричних композитах базуються на різних видах дисонансу: одухотворене + неодухотворене 
(Bachgemurmel, Kanonenmünder); назва тварини + назва людини (Schweinekerl), неодухотворене + одухотворене 
(Kupfernase, Melonenkopf, Tomatengesicht), неодухотворене + неодухотворене (Bücherweltall) [5: 232].  

Така класифікація підтверджує, що дисонанс між семами одухотвореності та неодухотвореності, який виникає в 
морфотемній структурі, характерний для більшості метафоричних композитів. Внутрішньомодельний морфотемний 
дисонанс може виникати і по лінії неодухотворене + неодухотворене. Відповідно можна виділити щонайменше три 
види внутрішньомодельного морфотемного дисонансу, а весь корпус таких одиниць розділити на три великі групи.  

У першій групі внутрішньомодельний морфотемний дисонанс виникає по лінії одухотворене+неодухотворене 
(О+Н); іменник, який є специфічним атрибутом живої істоти + неодухотворене (О*+Н), у другій – по лінії 
одухотворене + одухотворене (О + О), у третій – неодухотворене + неодухотворене (Н+Н). 

У композитах Kaderschmiede, Hexenkessel контраст виникає по лінії (О+Н). Другий компонент у них є, за 
В. Фляйшером, "джерелом образності"[6: 99 –100].  Морфотемний дисонанс  у подібних  прикладах легко 
виявити. Лінію дисонансу (О*+Н)  ілюструють приклади Hoffnungsfunken, Meinungsklima, Diskurs-Cосktail, 
Nervensäge, які є узуальними метафорами і одномоментними утвореннями. 

Прикладами, що ілюструють модель (О+О), можуть бути композити, в яких яка-небудь особа порівнюється 
з твариною: Schweinekerl – дисонанс виникає усередині категорії одухотвореності між позначеннями особи й 
тварини. Його можна визначити як внутрішньомодельний морфотемний дисонанс. Компоненти типу Schwein-, 
Sau-, Affen- та інші є серійними та тяжіють до напівафіксів. Такі компоненти  можуть поєднуватися  як з  
одухотвореними іменниками, так і не одухотвореними.  

Третя група композитів представляє дисонанс (Н+Н). На прикладах цієї групи в одну номінатему зливаються 
компоненти, лексичні значення яких належать до різних предметних галузей, тобто різних морфотем. Подібний 
прийом метафоричного переосмислення може часто базуватися на синестезії – поєднанні різних видів відчуттів. 
Наприклад: Lärmtrauben –  метафоричність виникає за рахунок поєднаннія слухових і зорових відчуттів. 

Zitatenschatz, Programmpaket, Bücherflut також ілюструють дисонанс (Н+Н). Подібні одиниці легко й 
однозначно можуть бути замінені відповідно до принципу лінійної компресії відповідними прийменниковими 
словосполученнями: Schatz von Zitaten, Paket von Programmen, Flut von Büchern. Другий компонент таких 
композитів має додаткове значення збірності, яке реалізується разом з образністю. Перший компонент у 
множині може замінити всю складну конструкцію, проте  втрачається образність. 

Виділені нами різні види внутрішньомодельного дисонансу узгоджуються із принципами аналізу метафори 
в сучасній когнітивній лінгвістиці. Метафора розглядається як універсальний інструмент концептуалізації, як 
"спосіб думати про одну область через призму іншої" [7: 351]. Концептуальні або когнітивні метафори, які 
виникають при цьому, створюють аналогії та асоціації між різними системами понять [8: 90]. Віддзеркалення 
таких метафор у мові прийнято називати метафоричними виразами [7: 351]. 

Серед когнітивних метафор прийнято розрізняти структурні, онтологічні, орієнтаційні, а також метафори – 
"канали зв'язку / передачі інформації", метафори – "контейнери" і метафори –"конструктори" [8: 55-56]. 

Прикладом структурної метафори може бути слово Reformstau (Н+Н): процес реформування суспільства, 
тобто зміна економічного та політичного життя осмислюється в категоріях руху. Перешкоди цьому руху і 
зафіксовано в композиті.  

Метафора дає можливість позначати абстрактну суть через зв'язок із предметами конкретного світу, вона 
допомагає осмислювати абстрактні поняття і міркувати про них. Так виникають онтологічні метафори: Lebensstation 
(диссонанс Н+Н) – життєвий етап розглядається як зупинка, життя – як подорож; Zeitenschwelle (диссонанс Н+Н) – у 
ситуації переходу від одного етапу життєвого шляху до іншої точки відліку нового часу і осмислюється як поріг; 
Motivationsbögen (дисонанс О*+Н) – свідомість метафорично осмислюється як вмістилище і розуміється як книга, 
що містить на своїх сторінках набір різноманітних причин; Beziehungsgeflechte (дисонанс О*+ Н) – відносини 
розуміються як об'єкти, ділові зв'язки мисляться як переплетення ниток. 

За допомогою метафори "каналу зв'язку / передачі інформації" процес комунікації представляється як "рух 
значень, що наповнюють мовні вирази "каналом", який зв'язує того, хто говорить, і того, хто слухає" [9: 56]. 
Прикладом такої метафори може бути стилістично нейтральний, зафіксований словником композит Datenquelle 
(дисонанс Н+Н): інформація тут переосмислена як об'єкт, добути який можна з певного джерела.  

Прикладами метафор "контейнерів", що представляють обмежений простір як ємність для абстрактної суті, 
можуть слугувати композити з однаковим головним компонентом – Zeichenraum, Klangraum. У першому випадку 
йдеться про сукупність комп'ютерних баз даних, у другому  приміщення розглядається як ємність для звуку.  

Дисонантна комбінаторика дозволяє утворити окремі метафоричні вирази практично всіх основних видів 
когнітивної метафори. Композити з метафоричним значенням є як засобом створення експресії у 
публіцистичному тексті (у випадках порушення семантичної сполучуваності компонентів), так і 
загальноприйнятими штампами, метафоричне значення яких значною мірою стерлося. 

Внутрішньомодельний морфотемний дисонанс має місце в композитах-порівняннях: Silberhaar, Milchgesicht, 
Bulldozer-Gesicht. У наведених прикладах виникає різний ступінь компресії: якщо перший композит можна 
розгорнути досить  легко (лінійна  компресія) – silbernes Haar "срібне волосся" (сиве), то другий композит може 
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означати "бліде обличчя" або "особу із світлою, білою, як молоко, шкірою" і залежно від цього розгортатися як 
"Gesicht, blaß / weiß wie Milch", це семантична компресія. У третьому прикладі композит також можна 
розгорнути як "Gesicht wie Bulldozer", але які саме риси обличчя наділені схожістю з бульдозером, ні з 
контексту, ні з самої номінації не зрозуміло. 

Крім метафори і синестезії, на внутрішньомодельному морфотемному дисонансі можуть базуватися й інші 
згорнуті стилістичні фігури. Яскравим прикладом може бути оксюморон, що виділяється дослідниками в 
самостійну модель словоскладення. У конструкціях-оксюморонах з'єднуються антонімічні компоненти з метою 
показати неоднозначність якогось явища: Hassliebe, Galgenhumor, Öko-Krieger, Totleben. 

Іншим типом комбінаторики конституентів композити є внутрішньомодельне фокусування. Для цього 
різновиду комбінаторики характерне зміщення основного комунікативного акценту на один із складових 
компонентів композити. Найчастіше цю функцію переймає перший компонент складного слова, тоді як другий 
його компонент характеризує предмет або поняття загалом.  

До найбільш характерних видів метонімічного перенесення у субстантивних композитах можна віднести 
синекдоху, темпоральну метонімію та метонімічні перенесення "форма – зміст": UNO-Blauhelme, Seestücke. 
Окрім метонімії, внутрішньомодельне фокусування має місце, коли використовуються інші стилістичні фігури, 
наприклад символ: DDR als"totale Hippie-Republik". 

Четвертий тип комбінаторики – внутрішньомодельна градуальна оцінка – має місце в композитах, перший 
компонент яких дає оцінку другому компоненту. Цей тип комбінаторики ми позначаємо як градуальний, оскільки 
оцінка передбачає шкалу "більше-менше", "краще-гірше". Як випливає з проаналізованого матеріалу, у більшості 
випадків композити є побудовані за принципом градуальної комбінаторики, перший компонент – це епітет щодо 
другого. Епітети можуть надавати другому компоненту композити як негативного (dіe Аnschreckungspreisе – жахливі 
ціни, die Billigtouristen – дешеві туристи), так і позитивного маркування (Universalgenies – універсальний геній).  

Різновидом градуальної  комбінаторики є  випадки,  коли перший компонент надає другому гіперболічного 
характеру (Mondpreisen – композит буквально означає "місячні ціни", що відповідає українському виразу 
"захмарні ціни"). Як у німецькому композиті, так і в українському словосполученні когнітивна метафора висоти 
гіперболізується "як до місяця". 

На так званих орієнтаційних метафорах, які пов'язані з орієнтацією в просторі і мають в основі зіставлення 
типу "верх-низ", базуються композити Spitzenwеrk, Starkünstler, Topetage der Wirtschaft. У композиті 
Spitzenwerk положення вгорі асоціюється з найбільшим успіхом, найвищим досягненням, цей композит 
зафіксований словником і вживається носіями мови без особливого зусилля, оскільки є фактично штампом у 
мистецтвознавчих статтях про живопис, музику тощо. Композити з початковим англомовним  компонентом 
Star також пов'язані з найбільшим успіхом.  

У композитах із першим англомовним компонентом Тор- (англ "верхівка") – Topetage der Wirtschaft, 
Topmanagement міститься метафора, яка пов’язує положення вгорі з високим соціальним статусом. Метафора 
Topetage є частковою щодо більш загальної метафори "економіка – це об'єкт (будівля)". 

Для досягнення стилістичного ефекту використовується також внутрішньомодельна системна експлікація. 
Цей тип комбінаторики має місце при використанні процесів демотивації, тобто повернення до первинних 
значень. Це відбувається, коли у зв'язному тексті складові елементи ідіоматизованої композити мають 
значення, властиві їм поза цією конструкцією. Формальним засобом зв’язку компонентів є, як правило, дефіс, 
що вказує на велику самостійність складових  [1: 232]. Поділ слова на складові частини може також 
супроводжуватися додаванням дефіса та дужок: композит (Nieder-)Lage можна тлумачити як "положення 
внизу" і як "поразка". Ремотивація тут формує двозначність.  

Графічні засоби використовуються також для псевдоетимологізації, тобто незвичного, нового, 
переосмисленого тлумачення значення композитної конструкції. Формальною ознакою цього може бути 
заголовна буква: deutsche GemEinheiten (gemeine Einheiten). У контексті йшлося про десять років, що пройшли 
після об'єднання Німеччини. У системі мови зафіксовано слово, яке пишеться разом, – іменник Gemeinheit. 
Розділення на складові елементи робить можливою гру слів, оскільки використання слова Einheit натякає на 
факт об'єднання Німеччини, однак множина вказує на те, що мали на увазі саме негативні явища, а не "єдність".  

Використання дужок усередині слова може поєднуватися з додаванням однієї чи кількох літер: schwäbisch-
preußischen F(r)eindschaft. Додавання взятої в дужки літери (r) дозволяє протиставити в межах одного слова два 
протилежні поняття: Feindschaft "ворожнеча" і Freundschaft "дружба". Таке злиття в одному слові двох 
антонімічних номінацій прийнято називати оксюмороном. Проте тут оксюморон виступає не як модель 
словоскладання типу Hassliebe, а як результат використання графічних засобів. Дужки вказують на те, що 
насправді має місце значення "ворожнеча", і, таким чином, реалізується підтекст. 

У деяких випадках відбувається заміна звичних частин слова на інші з додаванням дефіса: Klo-Gang. 
Перший компонент композити Werdegang (становлення) замінюється, і в результаті  такої  заміни  досягається   
іронія,   йдеться про процес дорослішання людини. 

Як бачимо з прикладів, засоби пунктуації також дають можливість неоднозначної інтерпретації одиниць, 
слугуючи одним із засобів створення стилістичної значущості. 

На основі компаративного аналізу типу комбінаторики i згорнутих у складному слові стилістичних фігур 
була виявлена закономірність: дисонантна комбінаторика має місце в композитах-метафорах, синестезіях, 
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оксюморонах, образних перифразах, порівняннях; фокусивна – у метоніміях, синекдохах, символах, іроніях, 
перифразах; градуальна – в епітетах та гіперболах; експлікуюча – у ремотиваціях.  

Стилістичний ефект може виникати на базі контрасту всієї композити чи однієї частини із текстовим 
макроконтекстом. Контраст створюється за рахунок актуалізації текстових або латентних пресупозицій, але не 
виводиться на категоріальний морфотематичний рівень, а залишається на рівні імплікації. Як правило, така 
імплікація має оцінний характер. 

Морфотемний дисонанс та фокусування є універсальними комбінаторними способами творення стилістично 
релевантних одиниць. Вони дозволяють реалізувати всі основні види тропів та стилістичних фігур. 

Отже, функціональний аспект стилістично значимих композитів потребує систематизації. Інвентар 
прагмалінгвістичних функцій може бути суттєво розширений та більш детально структурований. Деякі 
прагмалінгвістичні функції можуть бути предметом окремого дослідження. 
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Кухар Л. А. Способы формирования стилистической значимости в субстантивных композитах 
немецкого языка. 

В статье рассматриваются композиты как один из самых производительных способов словообразования 
немецкого языка. Автор исследует типы комбинаторики компонентов и стилистические фигуры, которые 
возникают при разных видах нарушения внутримодельного согласования компонентов сложного слова. На   
примере   композитов прослеживаются способы комбинирования значений, на основе которых формируются 
разные стилистические фигуры и тропы. Стилистический эффект может возникать на основе контраста 
всего композита или одного из компонентов композита с макроконтекстом или культурологическим фоном. 

Kuhar L. A. Ways of Stylistic Meaning Formation in the Substantiated Composites of the German Stylistics. 

The article considers composites as one of the most productive ways of world building in the German language. The 
author researches the types of composites’ components collocations as well as stylistic figures, created during various 
cases of violation of intra-model collocation of complex word components. The ways of combining meanings, on the 

basis of which different stylistic figures of speech are formed, have been analyzed. The stylistic effect can be created on 
the basis of the composite contrast and macro-context or cultural background. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ АРГУМЕНТАЦІЇ В ТЕКСТАХ ПРОСПЕКТІВ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

В статті розглянуто особливості аргументації в текстах проспектів емісії цінних паперів. Визначено 
типи аргументації та способи їх представлення у різних видах аргументативних текстів проспектів емісії 
цінних паперів. Досліджено властивості аргументації юридичного та рекламного дискурсів проспекту 

емісії цінних паперів. 

Постановка проблеми. Вивчення економічного та фінансового дискурсу, який є віддзеркаленням 
глобальних змін у світовій економіці, належить до актуальних проблем сучасного мовознавства. Розуміння 
такого дискурсу як комунікативної взаємодії, направленої на економічну еволюцію суспільства, зумовлює 
необхідність вивчення засобів аргументації, що використовуються в межах проспекту емісії цінних паперів 
(ПЕЦП) як інструменту економічного розвитку.  

Аналіз  досліджень і публікацій. Вивчаючи використання мови в теоретичних моделях контексту [1: 94-
98], дослідники (А. Д. Бєлова, А. А. Івін, Ю. К. Пірогова, В. В. Навроцький, В. И. Карасик, Т. ван Дейк, 
Г. Парре, Ф. ван Еемерен, П. Хоотлоссер, та інші) особливу увагу приділяють аргументації, її видам, 
характеристикам та засобам впливу на реципієнта. Дискурс ПЕЦП, який належить до інституційного і як 
аргументативний гібридний текст недостатньо досліджений, що  зумовлює актуальність  цієї статті. 

Метою статті є аналіз особливостей аргументації у межах англомовних та україномовних текстів ПЕЦП, 
визначення типів аргументації та способів їх представлення в різних видах аргументативних текстів ПЕЦП.  

Викладення основного матеріалу. ПЕЦП – тип документу, який містить інформацію про емітента, його 
фінансово-господарський стан, цінні папери, щодо яких прийнято рішення про розміщення [2]. Оскільки метою 
випуску ПЕЦП є продаж облігацій для залучення додаткових коштів, ми розглядаємо текст такого документу як 
аргументативний дискурс, направлений на реалізацію іллокутивних інтенцій автора. Під дискурсом розуміють 
зв’язний текст та його взаємодію із екстралінгвальними чинниками, серед яких називають прагматичні, 
соціокультурні, психологічні та ін. [3]. Сучасні лінгвісти вважають основною характеристикою дискурсу 
комунікативну взаємодію, спрямовану на здійснення когнітивного, емоційного чи інтелектуального 
прагматичного впливу на адресата [4].  

Наразі існують декілька класифікацій типів дискурсу, серед яких має сенс розглянути такі:  
1) залежно від інтенцій адресата [5–8];  
2) на основі соціолінгвістичних ознак [9] . 
Розглянемо класифікацію типів дискурсу залежно від інтенцій адресата. Так, лінгвістами виділено такі типи 

дискурсу: аргументативний [5; 6], наративний [8] та інструктивний[7].  
У дискурсології аргументацію та аргументативний дискурс використовують як синонімічні поняття. 

Аргументативный дискурс  трактують як послідовність  висловлень у певній комунікативній ситуації,  що 
містить мовленнєві кроки із певною комунікативно-прагматичною ціллю – переконати співрозмовника  в 
істинності судження та примусити його прийняти цю точку зору [10: 126]. Загалом, аргументація – це одна із 
можливостей впливу на свідомість людини та процес наведення доводів з метою змінення позиції або 
переконання [11: 6]. 

У тексті ПЕЦП оформлено за ознаками аргументативного дискурсу. Приналежність таких текстів до цього 
типу соціальної практики підтверджується наявністю висловлень, що захищають позиції автора, його точки 
зору на прибутковість запропонованих проектів, ефективність управління компанією та професійність 
керівництва. Саме існування ПЕЦП як розгорнутого та змістовного документу, що складається із багатьох 
розділів, які детально викладають фінансову, юридичну та рекламну інформацію стосовно емітента, є доказом 
необхідності захисту поглядів адресанта (емітента) та існування сумнівів або передбаченої незгоди адресата 
(потенційних інвесторів). А відтак, аргументативний текст ПЕЦП є частиною уявної дискусії між автором та 
адресатом ПЕЦП. Отже, використання аргументації у ПЕЦП є необхідною умовою успішності емісії паперів 
компанії-емітента. 

Звернімося до типів аргументативного дискурсу. О. А. Івін виділяє два типи аргументування: теоретичне, 
яке спирається на міркування і не користується посиланнями на досвід, та емпіричне, невід’ємним елементом 
якого є посилання на досвід та на емпіричні дані [11: 27]. Більшість аргументування, представленого в ПЕЦП є 
емпіричним або доказовим, оскільки  вимога достовірності всіх наведених у проспекті фактів є не тільки 
ключовою, але й вимагається законом, оскільки кожен наведений факт має бути перевіреним аудитором. 
Теоретичне аргументування може бути присутнім лише в тих частинах ПЕЦП, в яких подано науково-
теоретичне підґрунтя висновків компанії-емітента щодо необхідності проведення тих чи інших досліджень, 
пов’язаних із бізнес-проектами компанії. 
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Оскільки основним завданням аргументації є переконання адресата, вважаємо за необхідне розглянути типи 
аргументації, що є найбільш дієвими в досягненні іллокутивної інтенції адресанта. Так А. Д. Бєлова виділяє 
чотири типи аргументації: дефініціями, шляхом пояснення, шляхом ілюстрації та псевдоаргументації [5: 96-97]. 

Розглянемо використання вищезазначених типів аргументації в ПЕЦП. Аргументація дефініціями, яка 
передбачає створення актуалізованого речення, широко використовується в ПЕЦП з метою пояснення значної 
кількості професійних термінів, які стосуються інвестиційної, правової та професійної діяльності емітента. 
Використання основаної на казуальному зв’язку аргументації шляхом пояснення є необхідним фактором 
успішності ПЕЦП. Усі наведені факти мають бути доказовими, послідовно викладеними, а їхні джерела 
надійними та перевіреними. Аргументація шляхом ілюстрації має декілька форм у ПЕЦП. По-перше, основана 
на аналогії, вона передбачає порівняння, особливо дієве у разі наведення переваг емітента над конкурентами. 
По-друге, автори також використовують ілюстрації як невербальний засіб аргументації, а отже адресат може 
сам зробити висновки щодо привабливості об’єкту (флот компанії, лабораторія, готель тощо).  

Розглянемо класифікацію типів дискурсу, на основі соціолінгвістичних ознак. Так, В. І. Карасик поділяє 
дискурс на персональний та інституційний типи, до яких входять політичний, дипломатичний, адміністративний, 
юридичний, військовий, педагогічний, релігійний, містичний, медичний, діловий, рекламний, спортивний, 
науковий, сценічний та масово-інформаційний [9]. Характер інформації ПЕЦП дає змогу віднести його до 
декількох різновидів дискурсу, а саме: ділового, юридичного, рекламного та масово-інформаційного. Розглядаючи 
ПЕЦП у цій статті як аргументативний юридичний дискурс зазначимо, що використання такого виду дискурсу 
зумовлено його підпорядкованістю закону про компанії та акціонерні товариства, який регламентує економічну 
діяльність таких компаній. ПЕЦП має ряд розділів, що суворо підкоряються правилам побудови юридичного 
дискурсу, наприклад, "Інтелектуальна власність компанії", "Ризики". 

Юридичний дискурс містить ланцюг логічно впорядкованих кроків [5: 212]. Звернімося до одного із 
параграфів розділу "Taxation" "Capital losses made in the same or prior years can typically be offset against any capital 
gains. Any remaining net capital gain is included in assessable income and taxed. Where a net capital loss  is incurred it 
may be carried forward indefinitely and offset against future capital gains subject to the loss recoupment rules" описує 
впорядковані дії щодо компенсації капітальних втрат та сплати податку на чистий приріст капіталу. 

Аргументативний юридичний дискурс в ПЕЦП використовує принципи деонтичної логіки [5], виражені у 
формі правила чи наказу, які вимагають від людини конкретних дій. Наприклад розділ "Taxation" 
(Оподаткування) включає такий припис "Goods and Services Tax is not payable on the issue or transfer of Shares" 
"Податок на товари та послуги не сплачується при випуску та передачі облігацій" (переклад мій). 

Використання рекламного дискурсу в ПЕЦП  зумовлено його основною метою, а саме переконати адресата в 
необхідності купити облігації компанії (товар), а отже, адресанту необхідно довести, що компанія є і буде 
прибутковою та надійною. В якості товару ми розглядаємо не тільки облігації компанії, але і саму компанію та 
її діяльність, оскільки облігація і є часткою компанії, якою володіє власник облігації. За Ю. К. Піроговою, до 
основних критеріїв успішності рекламного дискурсу належать: 

1) доступність повідомлення для розпізнавання; 
2) доступність повідомлення для запам’ятовування; 
3) сила привабливості повідомлення; 
4) агітаційна сила повідомлення[12: 226].   
Проаналізуємо успішність рекламного дискурсу ПЕЦП за вищезазначеними критеріями. Доступність 

повідомлення у ПЕЦП досягається за допомогою розпізнаваності таких знаків, як логотип компанії, кольори, 
назва компанії та інформативних заголовків, підзаголовків та ілюстрацій. Однією з важливих умов 
розпізнаваності повідомлення є автентичність тексту, використання у ньому ілюстрацій. Автентичність тексту є 
важливою умовою ідентифікації компанії. Не автентичний, схожий на інший текст не дає адресату можливості 
розрізнити продукти (облігації) різних компаній. Доступність повідомлення ПЕЦП для запам’ятовування 
забезпечується завдяки інформаційним повторам та незвичайності інформації. Наприклад, "Natural Human  
Antibodies to Treat  Human Diseases". Повторення "Human" привертає увагу адресата та є маркером незвичайної 
ситуації – використання антитіл для лікування.  

Сила привабливості повідомлення ПЕЦП залежить від успішності творчого рішення, яке спирається на 
продуману концепцію та на знання потреб споживача. Так компанія Patrys Limited поєднала ідею новизни 
технології (ідея лікування хвороб завдяки використанню людських антитіл) та завдяки неодноразовому 
використанню ілюстрації (щасливі мама і дитина), підкреслила потребу кожної людини бути здоровою.  

Агітаційна сила повідомлення залежить від таких властивостей: суб’єктивна значущість теми для цільової 
аудиторії, правдоподібність та унікальність основного твердження, цілісність повідомлення [12: 242]. У тексті 
ПЕЦП суб’єктивна значущість теми досягається завдяки тому, що адресат намагається виразити інтереси та 
бажання адресанта, надаючи йому широкий спектр інформації про діяльність компанії. Правдоподібність 
інформації забезпечується посиланням на перевіреність інформації аудитором. Унікальність повідомлення 
ПЕЦП досягається автентичністю тексту та унікальністю товару (облігації, незвичайність послуг або розробок 
компанії). Цілісність повідомлення гарантується тематичною єдністю слоганів, заголовків ПЕЦП та розкриттям 
теми у їхніх текстах.  
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Висновки. Таким чином, ми доходимо висновку  про те, що використання аргументації у текстах ПЕЦП 
зумовлене іллокутивною метою автора довести правильність та правомірність своїх поглядів, захистити позиції 
щодо прибутковості компанії та сформувати в адресата безсумнівну необхідність виконання дії або низки дій, 
запропонованих таким документом. 

Перспективою наших подальших розвідок є розгляд аргументативного економічного дискурсу, вивчення 
структури аргументації та її прагматичних властивостей. 
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Сергиенко Л. С.  Некоторые аспекты аргументации в текстах проспектов эмиссии ценных бумаг. 

В статье рассмотрены особенности аргументации в  текстах проспектов эмиссии ценных бумаг. 
Обозначены типы аргументации и способы её представления в различных видах аргументативных 
текстов проспектов эмиссии ценных бумаг. Исследованы свойства аргументации юридического и 

рекламного дискурсов проспектов эмиссии ценных бумаг. 

Sergienko L. V. Some Aspects of Argumentation in Initial Public Offering Prospectuses Texts. 

 The article deals with the peculiarities of argumentation in Initial Public Offering  prospectuses texts. The types of 
argumentation and ways of their presentation in different forms of argumentative IPO prospectus texts have been 

determined. The argumentation characteristics of legal and advertising discourses of Initial Public Offering  
prospectuses are examined. 
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КОМПАРАТИВНІ МОДЕЛІ КОНЦЕПТУ INSULARITY 

У статті розглянуто особливості термінології засобів вторинної номінації та прослідковано динаміку  
поглядів на проблему розрізнення метафори та порівняння. Розгляд компаративного тропу в когнітивній 
площині зумовлює актуальність даного дослідження. Визначено концептуальних референта і корелята 
основних компаративних моделей концепту INSULARITY та здійснено їх специфікацію за понятійними 

сферами. Компаративні моделі проілюстровано на прикладі метафоричних порівнянь.  

Традиційний погляд уподібнює метафору компаративному тропу. Метафора експлікується як еліптичне 
порівняння. Б. В. Томашевський в "Поетиці" акцентує увагу на близькості таких мовних явищ як класична 
метафора, метафоричне порівняння та метафоричний епітет: "Метафоричне слово завжди знаходиться в 
контексті, значення якого перешкоджає виникненню чіткого уявлення, враховуючи первинне значення слова. 
Замість такого уявлення виникає відчуття якоїсь можливості значення; при цьому така можливість 
переживається емоційно, так як не може бути до кінця усвідомленою" [1: 54]. Популярність детермінації 
метафори як редукованого порівняння присутня і в сучасних лінгвістичних студіях. 

Саме в античній науці сформувався погляд на компаративний троп  як на невід’ємну частку мови, необхідну 
для комунікативних, номінативних та пізнавальних цілей. Арістотель та Квінтіліан запровадили традиційну  
інтерпретацію метафори та порівняння. Квінтіліан вважав: "Якщо метафора здається ризикованою, необхідно 
перетворити її на порівняння. Це безпечніше. Порівняння – це розширена метафора. Якщо додати слово "як", 
виходить порівняння і, навпаки, стає  менш сміливим; без цього слова воно буде метафорою і більш 
ризикованим" [2: 35]. 

Розмежовуючи метафоричне порівняння та метафору, Е. Ортоні не трактує всі метафори як порівняння: 
"Метафора – це тип вживання мови, тоді як порівняння – тип психологічного процесу". Він вважає цей процес 
невід’ємним компонентом для певних типів вживання мови, а не який співпадає із даними типами вживання [3: 222]. 

Анна Вежбицька вважає дефініцію метафори як редукованого  порівняння неповною, так як дане класичне 
формулювання розміщує відмінності між метафорою та порівнянням в поверхневу, а не глибинну структуру [4: 
142]. На її погляд довготривала близькість двох мовних явищ відобразилась в подібності глибинних структур, 
але і їх чітка відмінність повинна відображатись в неспівпадінні глибинних моделей [4: 143]. 

Макс Блек виокремлює субституційний погляд на метафору, згідно даної концепції метафоричний вираз 
вживається замість деякого еквівалентного йому буквального виразу [5: 158]. Згідно порівняльного погляду на 
метафору, в її основі лежить демонстрація подібності чи аналогії. Це точка зору на метафору як на еліптичне 
порівняння [5: 160]. Субституційна концепція та її різновид – порівняльний погляд –  подібні у використанні 
метафоричного твердження замість еквіваленту, але з порівняльної точки зору потрібна детальніша перифраза 
[5: 162]. Інтеракціоністський погляд на метафору проникає в суть вживання метафори. Основна метафора 
(primary subject) аналізується за допомогою ряду підпорядкованих метафор (secondary, subsidiary subject) [5: 
166], тобто "друга сутність використовується як фільтр при формуванні уявлення про першу" [6: 190]. Головна 
та підпорядкована метафори належать до однієї області дискурсу та посилюють одну систему імплікацій. Ці 
імплікації є загальноприйнятими асоціаціями, зв’язаними в свідомості із допоміжним суб’єктом. В деяких 
випадках імплікації можуть бути  нестандартними та встановленими автором [5: 167]. Дана концепція потребує 
корекції, так як аналізує стандартні випадки вживання метафори і не можлива при відсутності основної 
метафори [5: 166]. Макс Блек пропонує вирішення проблеми розрізнення трьох поглядів на метафору шляхом 
класифікації метафор на випадки субституції, порівняння та взаємодії [5: 168]. 

В. Н.Телія вважає, що перший крок процесу перцепції зводиться до порівняння. Вона розмежовує поняття 
порівняння та метафори, детермінуючи перше як логічну форму, яка не створює нового та цілісного 
інформаційного об'єкта, а друге як логічну форму, яка призводить до формування нового концепту шляхом 
смислового синтезу [7:39]. 

М. Черемисіна не розмежовує порівняння та метафору у ранніх дослідженнях, проте надалі вона не 
ототожнює дані поняття, надаючи їм різну детермінацію. Вона вважає метафору семантичною функцією 
мовного знака, вербалізатором якої є слово. Компаративний характер порівняння властивий не лексемі, а цілій 
конструкції. Відповідно метафора є значенням слова, а порівняння є значенням речення [8: 22] 

Л. В. Прокопчук детермінує порівняння як троп, який "дає  змогу об’єднати різноструктурні побудови в 
межах простого і складного речення, інтеграційним параметром яких виступає компаративна семантика" [9: 
12]. Для порівняння характерна сполучуваність із предикатами різних значень, синтаксична рухомість та 
наявність уточнюючих, інтенсифікуючих і обставинних модифікаторів, тоді як метафора характеризується 
лаконічністю, відсутністю модифікаторів,  пояснень, уточнень,  обґрунтувань мотивів оцінки та конотативних 
"зрощень" смислу, відсутністю синтаксичної рухомості.  Порівняння проектує зображення особи, предмета, або 
явища через найхарактерніші ознаки. У структурі компаративного тропу виокремлюють суб’єкт та об’єкт 
порівняння та ознаку, за якою один предмет співвідноситься з іншим. 
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Механізм пізнавального процесу за участі порівняння працює так: людський розум в процесі когніції 
співставляє семантичні концепти, що стає підґрунтям для появи порівняння. Будучи глибинною структурою 
ментально-мовного простору людини, компаративний троп поєднує два концепти, які репрезентуються 
суб’єктом та об’єктом компаративної конструкції. 

Актуальністю даної розвідки є розгляд процесу порівняння в когнітивній площині, що є невід’ємним для 
сучасних лінгвістичних студій, фокусом дослідження яких є інтеракція ментальних та мовленнєвих парадигм. 

Проблематика компаративного процесу є об’єктом дослідження таких учених як М. Блек, М. Тернер, 
Н. Д. Арутюнової, М. В. Нікітіна, М. І. Черемісіної, Н. А. Широкової, В. М.Огольцева, Л. В. Прокопчук та ін. 

Метою статті є встановлення концептуальних референта і корелята базових компаративних моделей 
концепту INSULARITY. Мета передбачає визначення конституентів компаративних моделей. Матеріалом 
дослідження слугували лексичні одиниці вторинної номінації, відібрані з друкованих та електронних текстів 
(British National Corpus) журналів та газет. 

В проаналізованому корпусі прикладів компаративних засобів ядерного конституенту ОСТРІВ базового 
концепту INSULARITY було виявлено тільки конструкції з експліцитним вираженням іменникового показника 
компаративного зв'язку. Метафоричні порівняння було класифіковано відповідно до корелятивної чи 
референтної позиції концепту ОСТРІВ. 

Концептуальний референт ОСТРІВ реалізується у зв’язці ОБ’ЄКТ ПРИРОДИ Є НЕЖИВИЙ ОБ’ЄКТ. 
Концептуальний корелят НЕЖИВИЙ ОБ’ЄКТ включає наступні варіанти специфікації:  

- ТВІР МИСТЕЦТВА, де ОСТРІВ може набувати імплікації ескізу: 
Sand Island, which you can just see on the horizon from the Beach Restaurant, looks just like a cartoonist's typical 

desert island sketch [10: BPF 343]. 
- ТВІР ЛІТЕРАТУРИ, де ОСТРІВ може уподібнюватись поемі:  
To a tourist weary of the overcrowded and faded resorts of the Mediterranean, Antigua and the Virgin Islands were 

indeed like Milton's Paradise regained  [10: BPJ 3]. 
- ЇЖА, де ОСТРІВ порівнюється із пирогом, або тарілкою супу: 
Then  slice the island like a cake, taking a day to explore each segment [10: CMD 556]. 
By this time I had developed a gut feeling for the topography of the island. Thassos sits in the Northern Aegean like 

a soupbowl on a plate –  the mountains rise steeply from a narrow coastal plain, gradually decreasing in height the 
closer you get to the centre  [10: A65 31]. 

СКАРБ, де ОСТРІВ уподібнюється перлині дикої природи: 
Ramsey Island off the coast of Dyfed, considered as 'one of the wildlife gems of Wales', will be turned into a nature 

reserve   [10: K97 768]. 
У зв’язках компаративних моделей ПРОДАЖ ОСТРОВУ – НЕЖИВИЙ ОБ’ЄКТ та ФОРМА ОСТРОВУ – 

ЖИВА ІСТОТА концептуальний корелят відповідно специфікується як ГРА та як  МОРСЬКІ  ІСТОТИ. 
ПРОДАЖ ОСТРОВУ експлікується як лотерея, а ФОРМА ОСТРОВУ уподібнюється рибі: 

The sale of the island is like a lottery and what happens here will depend on the whims of however becomes the 
owner'    [10: CHH 512]. 

But there is a real Belle-Ile in the Atlantic about eight miles off the coast of southern Brittany: a mysterious, 
beautiful, isolated island shaped  like a fish swimming north-west, edged with black cliffs and coves of pale-brown 
sugar-sand   [10: A3P 68]. 

Корелятивна позиція ядерного конституенту ОСТРІВ актуалізується у зв’язці НЕЖИВИЙ ОБ’ЄКТ Є 
ОБ’ЄКТ ПРИРОДИ,  де НЕЖИВИЙ ОБ’ЄКТ є референтом, а ОБ’ЄКТ ПРИРОДИ – корелятом.  Референт може 
специфікуватись як:  

-  БУДІВЛЯ, в якій аеропорт уподібнюється зоні заборони конкуренції: 
DALLAS PINPOINTING a tiny airport in Dallas as an' island of non-competition', Senator Robert Dole wants to 

repeal a quirky law that bars direct flights from there to his home state of Kansas [10: ABE 71]. 
Дана специфікація також  прослідковується в порівнянні будівлі з островом: 
The pub is bailing out too. Surrounded by water, the Red Lion is like an island and sometimes you have to resort to 

more adventurous modes of transport to get that lunchtime drink [10: K23 809]. 
- ПЛОСКОГІР’Я, в якій широкі плоскогір’я можуть бути відокремлені як острови: 
On the other side of the trail is a series of  vast mesas, cut off  from each other like islands [10: CHK 537]. 
- КОНТИНЕНТ, де референт набуває характеристики корелята АРХІПЕЛАГ ОСТРОВІВ:  The theme of 

his book is that Africa, to an ecologist, is like an  archipelago of overlapping islands [10: ABK 99]. 
Отже, компаративний простір ядерного конституенту ОСТРІВ концепту INSULARITY конструюється  9 

компаративними  моделями, представленими 2 концептуальними референтами:  
ОБ’ЄКТ ПРИРОДИ, НЕЖИВИЙ ОБ’ЄКТ та відповідно 2 концептуальними корелятами: НЕЖИВИЙ 

ОБ’ЄКТ, ОБ’ЄКТ ПРИРОДИ. Компаративне моделювання ядерного компоненту ОСТРІВ також доповнюється 
2 референтами ПРОДАЖ ОСТРОВУ та ФОРМА ОСТРОВУ. 

Компаративний троп складає 10 % від всього масиву прикладів вторинної номінації концепту INSULARITY. 
Частотність прикладів ОСТРОВУ як референта та як корелята відповідає співвідношенню 5 % до 5 %, що 
врівноважує вживання ядерного конституенту в обох позиціях. 

Перспективою подальшого наукового пошуку є визначення базових епітетних моделей концепту 
INSULARITY та їх специфікація за різними понятійними сферами відповідно до тематичної єдності. 
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Бурдейная О. Р. Компаративные модели концепта INSULARITY. 

В статье рассматриваются особенности терминологии средств вторичной номинации и отслеживается 
динамика взглядов на проблему различия метафоры и сравнения. Рассмотрение компаративного тропа в 
когнивной плоскости предопределяет актуальность данного исследования.  Определяются концептуальные 
референт и коррелят основных компаративных моделей концепта INSULARITY и осуществляется их 
спецификация за понятийными сферами. Компаративные модели проиллюстрированы на примерах 

метафорических сравнений. 

Burdeina O. R. Сomparative Models of the Concept INSULARITY. 

The article focuses on the peculiarities of terminology of the means of secondary nomination and dynamics of 
viewpoints on the problem of distinction between metaphor and comparison. Topicality of investigation is 

predetermined by the study of the comparative figure of speech in the cognitive continuum. The conceptual referent and 
correlate of th ebasic metaphorical models of the concept INSULARITY and their specification according to the 

notional spheres are discussed. Comparative models are illustrated by the examples of metaphorical comparisons. 
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ПЕРЕКЛАД І ЙОГО РОЛЬ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

У статті проаналізовано перекладацьку діяльність як культурне явище в історії цивілізації. Автор аналізує 
сутність поняття перекладу і підкреслює, що переклад є складною інтелектуальною діяльністю, для 

ефективного освоєння якої необхідно дослідження перекладацького досвіду протягом тисячоліть. Розглянуто 
основні етапи в історії перекладу, а також нові напрямки в теорії перекладу. Порівняно і проаналізовано 

найбільш поширені класифікації перекладу. Простежуючи сутність перекладацького процесу, особливу увагу 
акцентованоя на тому, яку величезну роль зіграв переклад в збагаченні національних культур, зокрема 

вітчизняної культури. 

Майже з самого початку існування людської цивілізації виникла необхідність посередництва при спілкуванні 
різних мовних громад, необхідність декодування мови для здійснення комунікації, тому переклад виконував 
найважливішу соціальну функцію, роблячи можливим міжмовне спілкування людей. Крім того, переклад, як один 
із найдавніших видів діяльності людини, є важливим фактором культурного та науково-технічного розвитку 
цивілізації.  Так, переклад Біблії на давньогрецьку, а згодом і на латинську мови дав поштовх становленню нових 
мов у Європі та поширенню ідей християнства. Переклад науково-технічних текстів, у свою чергу, значною мірою 
сприяв поширенню наукових ідей та пришвидшенню науково-технічного прогресу. 

Це зумовлює актуальність дослідження ролі перекладу у контексті розвитку цивілізації, зокрема його 
впливу на становлення та розвиток культури та науки, адже "перекладач наводить містки між культурами, 
наукою, політикою різних народів, що результує взаємозбагачення" [1: 10].  

Метою статті є проаналізувати переклад як прояв духовної культури.  
Об’єктом статті є перекладацький процес.  
Предметом статті є переклад та особливості його впливу на культурний розвиток людства.   
Дослідження ролі перекладу у контексті розвитку цивілізації доцільно розпочати з короткого аналізу 

поняття перекладу, оскільки "поняття перекладу, справді, дуже складне, і не тільки тому, що в наш час воно 
набуло настільки дивовижного розмаїття, але також тому, що воно постійно змінювалося протягом століть" [2: 
81]. Аналіз наукової літератури виявив відсутність одностайності вчених щодо визначення досліджуваного 
поняття. Наведемо деякі визначення поняття перекладу, які становлять певний інтерес в рамках нашого 
дослідження. А. В. Федоров дає таке визначення поняття перекладу: "Переклад розглядається, насамперед, як 
мовний витвір в його співвідношенні з оригіналом" [3: 10]. Я. І. Рецкер підкреслює, що "завдання перекладача – 
передати засобами іншої мови цілісно і точно зміст оригіналу, зберігши при цьому його стилістичні та 
експресивні особливості. Переклад повинен передавати не лише те, що виражено оригіналом, але і так, як це 
виражено у ньому" [4: 7]. Переклад часто визначають як "особливий, своєрідний і самостійний вид словесного 
мистецтва" [5: 8] та вважають "певним видом трансформації, а саме мовної трансформації" [6: 6].  

Проте, якими б не були позиції вчених щодо сутності поняття перекладу, поза сумнівом залишається той 
факт, що переклад є складною інтелектуальною діяльністю, для ефективного освоєння якої необхідним є 
дослідження перекладацького досвіду протягом тисячоліть. Цей досвід дозволяє створити уявлення про зв’язок 
перекладацької діяльності з життям суспільства, та роль перекладу в історії розвитку цивілізації. Адже 
переклад значною мірою залежить від рівня розвитку словесності народу, від естетичних уявлень суспільства.  

Аналіз існуючих класифікацій виявив існування декількох основних підходів до історії перекладу: 
історичного, історико-літературного та ін.  

Історію перекладу учені умовно поділяють на етапи, які хронологічно співпадають з основними етапами 
розвитку цивілізації. Дана періодизація пояснюється тим, що будь-яке явище культури, яким є і переклад, 
необхідно розглядати на фоні прийнятою історичною наукою періодизації людської цивілізації: 

1.1. Етапи соціально-історичної хронології світу: 
1. перший  (давній) період (рабство та феодалізм); 
2. другий (середній) період (від первинного накопичення капіталу до науково-технічної революції); 
3. третій (новий) період (кінець XVIII – XIX віків); 
4. четвертий (новітній) період (кінець XIX – XX віків) [7: 107]. 
1.2. Періоди культурно-історичного розвитку цивілізації: 
1. Переклад в давнину. 
2. Переклад в середні віки. 
3. Відродження і реформація. 
4. Переклад епохи романтизму [8: 39-43]. 
В рамках даного підходу відомі і праці, що представляють більш детальне висвітлення історії 

перекладацької діяльності та перекладацької думки в окремі періоди, включаючи перехідні етапи. До них 
відносяться роботи деяких українських учених: 
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1. Переклад в стародавньому світі. 
2. Переклад в перехідний період від пізньої давнини до раннього середньовіччя. 
3. Переклад в середні віки і окремо у східній Європі XV – XVIII вв. [9: 294]. 
Французький перекладознавець М. Балляр також розглядає історію перекладу традиційно, по періодам, але в 

основі його періодизації покладені явища не матеріальної, а духовної культури. Його позицію розділяє 
Дж. Стейнер, виділяючи в історії перекладу 4 періоди, межі між якими не є абсолютними.  

Перший період починається з роздумів Цицерона про те, як необхідно перекладати промови грецьких 
ораторів та роботи Горація "Поетичне мистецтво". Другий період вчений визначає як етап теорії та 
герменевтичних досліджень. Третій період, сучасний, починається в 40-ві роки з появою статей по теорії 
машинного перекладу. В цей період здійснюється спроба встановити співвідношення між формальною логікою  
і моделями мовних трансформацій. На думку вченого, цей період триває і сьогодні. Початок четвертого періоду 
Дж. Стейнер пов’язує зі статтею Вальтера Беньяміна "Die Aufgabe des Übersetzers", яка побачила світ в 1923 
році. Ця стаття являла собою передмову до перекладу творів Ш. Бодлера та була пов’язана з популярністю 
екзистенциональних ідей М. Хайдеггера. Саме В. Беньямін визначає новий напрям в перекладознавстві – 
герменевтичний. Цей час також ознаменувався тим, що переклад стає об’єктом міждисциплінарних наукових 
пошуків [10: 260].  

XXI століття поставило нові завдання в комунікативному просторі людства. Сучасний рух інформаційних 
потоків не знає кордонів. В цьому невпинному обміні роль перекладу неухильно зростає. Науково-технічна 
революція, яка охоплює все нові сфери життя, міжнародне співробітництво, очікуваний демографічний вибух 
та інші найважливіші явища цивілізації призводять до небувалого розвитку всякого роду контактів між 
державами і різномовними товариствами людей. У цих умовах надзвичайно зростає роль перекладу як засобу, 
який обслуговує економічні, суспільно-політичні, наукові, культурно-естетичні та інші відносини народів. На 
думку багатьох сучасних дослідників, тенденція до глобалізації, яка спостерігається у ХХІ ст., обумовлена 
активною діяльністю перекладачів, а сама глобалізація можлива тільки за умови добре організованого 
перекладацького процесу.  

Вчені різних країн відзначають особливу роль перекладу також у формуванні сучасних національних культур. 
Дослідники відзначають також необхідність зміни періодизації національних історій перекладу відповідно до 
культурно-історичних особливостей розвитку конкретної країни. З’являються класифікації, в основу яких 
покладена історія розвитку національної художньої літератури, враховуючи хронологічний, принцип [11]. 
Підтримуючи подібну точку зору, ми вважаємо за потрібне проаналізувати найбільш визначних вітчизняних 
перекладачів, які здійснили вагомий вплив на розвиток теорії і практики перекладу України та Європи.   

Вважається, що українська перекладна писемність бере початок ще за часів Київської Русі. Склад 
перекладеної літератури, що мала поширення в Київській Русі, виявляє культурний зв'язок Русі з вищою 
цивілізацією тодішнього світу. Більшість не лише літературних жанрів, а й самих пам'яток, поширених в 
перекладах на Русі, збігається з тим їх відбором, який існував у Західній Європі тих же епох. Можна, таким 
чином, встановити загальне джерело літературного впливу на цілу низку держав, що утворилися в Європі до 
VIII-IX ст. Цим джерелом була середземноморська культура колишньої Римської імперії.  

Перекладачі Київської Русі володіли широким лінгвістичним кругозором, оскільки Русь мала у своєму 
складі різномовні групи населення, які говорили грецькою, німецькою, тюркською, єврейською та іншими 
мовами. Крім того, Русь підтримувала торговельні, політичні і культурні зв'язки з Німеччиною, Францією, 
Візантією та з країнами Сходу. Звідси – співіснування з багатьма іноземними мовами (грецькою,  німецькою, 
латинською, арабською) і перші досвіди в складанні словників. Мова перекладів древнього періоду 
формувалася в процесі перекладів релігійної літератури (Біблії, "Житія святих", богослужбових текстів) і 
історичних хронік. Високий рівень перекладів цього періоду був пов'язаний з високою культурою 
старослов'янської мови, багатої як лексично, так і стилістично.  

У ХІV – ХVІІ століттях найчастіше перекладали рицарські романи, богословські трактати, книги з області 
алхімії, медицини та ін. Це пояснюється змінами в Україні в XV столітті в орієнтації українського суспільства, 
його культури і традицій перекладу у бік християнської Західної Європи. Представники української науки їдуть 
навчатися до університетів Болоньї, Кракова, Парижа, Флоренції. У XVІІ столітті перекладацька діяльність 
була зосереджена в Києво-Могилянській Академії, де були виконані переклади релігійних і художніх текстів з 
латинської, грецької і польської мов. 

Серед відомих перекладачів пізніших періодів доцільно назвати П. Куліша, І. Франка, М. Рильського, які 
здійснили переклади на українську мову творів європейських та стародавніх грецьких та римських авторів, 
зокрема, Ф. Шиллера, І. Гете, Г. Гейне, Дж. Байрона, А. Міцкевича, А. Пушкіна та інших авторів. Своєю 
перекладацькою роботою вони сприяли поширенню та підвищенню духовної культури українського та інших 
слов'янських народів.  

Варто відмітити, що ставлення до перекладацтва переважної більшості українських письменників минулого 
було подвижницьким. Вони були просвітниками свого народу, і поряд з оригінальною творчістю, часто обирали 
переклад, що був для них ефективним засобом не лише підвищити власну майстерність, а й збагатити 
образотворчі засоби українського художнього мовлення. Якщо в історії світової цивілізації деякі переклади, 
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зокрема англійською мовою, інколи служили інтересам імперій [12], то переклад українською мовою завжди 
стояв на варті волелюбних прагнень та національної самосвідомості, оскільки "передача чужомовної поезії, 
поезії різних віків і народів рідною мовою збагачує душу цілої нації, присвоюючи їй такі форми і вирази чуття, 
яких вона не мала досі, будуючи золотий міст зрозуміння та спочування між нами і далекими людьми, давніми 
поколіннями [13: 5]. М. Рильський, підтримуючи І. Франка, писав: "Коли я думаю про велич Пушкіна, 
Шевченка, Міцкевича, Байрона, Гайне, Гюго, Петефі, коли я звертаю зір далі в глибину віків, і виникають 
передо мною живі – так, живі постаті Ґете, Шекспіра, Данте, давніх грецьких трагіків, то я відчуваю гордість, 
що я людина, що я ходжу по тій землі, по якій ходили ці велетні, готуючи для нас незліченні багатства нашої 
культури. Саме так: нашої культури. Бо ж і Софокл, і Ґете, і Пушкін, і Гоголь, і Шевченко, і Лев Толстой, і 
Достоєвський – діяльні учасники нашого культурного життя, без них не можна собі уявити ні нашого 
сьогодення, ні нашого завтра" [14: 624]. 

Спираючись на аналіз наукової літератури, можна зробити висновок про те, що у всі часи переклад сприяв 
обміну інформацією різного характеру, і цей обмін був базою прогресу цивілізації: в античності переклад 
сприяв наступності грецької та римської культур; в Середні століття – поширенню християнства, в усі наступні 
століття взаємозбагаченню мистецтв, науки, літератур, матеріальної та духовної культури різних народів світу. 
Завдяки перекладу ми знаємо Шекспіра, Гете, Данте, переклад оформив досягнення чужих культур, які 
збагатили українську культуру. У впливі перекладу на розвиток вітчизняної культури і науки ми вбачаємо 
перспективи наукового пошуку.  
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Гречина Л. Б. Перевод и его роль в контексте развития цивилизации 

В статье анализируется переводческая деятельность как культурное явление в истории цивилизации. Автор 
анализирует сущность понятия перевода и подчеркивает, что перевод является сложной интеллектуальной 
деятельностью, для эффективного освоения которой необходимо исследование переводческого опыта на 
протяжении тысячелетий. Рассматриваются основные этапы в истории перевода, а также новые 

направления в теории перевода. Сравниваются и анализируются  наиболее распространенные  классификации 
перевода. Прослеживая сущность переводческого процесса, особое внимание акцентируется на том, какую 
огромную роль сыграл перевод в обогащении национальных культур, в частности отечественной культуры. 

Grechina L. B.  Translation and its Role in the Context of the Development of Civilization. 

This article analyzes translation as a cultural phenomenon in the history of civilization. The author analyzes the 
essence of the concept of translation, and emphasizes that the translation is a complex intellectual activity, for the 

effective mastering of translation one must explore the development of the translation for thousands of years. The main 
stages in the history of translation, as well as new directions in the theory of translation are analyzed.  The author 
compares and analyzes the most common classifications of the translation. Tracing the nature of the translation 
process, the special attention is focused on the enormous role played by translation in the enrichment of national 

cultures in general and the national culture in particular. 
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МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ МІФОЛОГІЧНОГО  
ОРІЄНТОВАНОГО ДИСКУРСУ 

У статті досліджено сучасні  теоретичні  та методологічні засади  дискурс-аналізу. Доведено, що різні типи 
дискурсу реалізуються в сукупності жанрів – типових моделях когнітивної та комунікативної практики, а жанри  
вважаються фреймовими структурами. Запропоновано методику дослідження мовних одиниць ірреального 
міфологічно орієнтованого дискурсу як специфічного авторського текстового продукту, який характеризує 
самобутню картину світу зі  стереотипними соціокультурними ситуаціями та міфологічними сценаріями. 

Сучасний дискурс-аналіз знаходиться на шляху становлення як самостійний науково-теоретичний та 
прикладний науковий напрям, об’єктом якого є дискурс як міждисциплінарне відображення функціонування 
креативного апарату мови та процесу творення комунікації. Дискурс – ключова категорія буття людини, яка 
"вписує" її різноманітну соціально-когнітивну практику в тексти культури. Теоретично та методологічно 
дискурс-аналіз, як і поняття дискурсу, є асиметричним та ідейно розрізненим. Питання дискурсу розлядалися в 
роботах відомих лінгвістів  Е. Бенвеніста, Р. Барта, Ж. Лакана, Т. Дейка, Т. Ніколаєвої, Дж. Брауна, 
Дж. Аткінсона, З. Харріса, Р. Водак, Ю. Степанова, П. Серіо, Н. Арутюнової, В. Красних, І. Шевченко, 
М. Макарова, В. Карасика, М. Полюжина, Є. Кожемякіна. Поняття дискурсу, як відомо, було затребуване 
практикою наукових досліджень у зв’язку з необхідністю включення в матрицю осмислення тексту не тільки 
його лінгвістичної парадигми, але й того соціально-культурного, ідейно-ідеологічного контексту, до якого він 
чутливий і в якому він перетворюється. Оскільки дискурсивні практики безперервно розвиваються, відкритим 
залишається питання методичного апарату дискурс-аналізу. Метою нашої наукової розвідки є створення 
методики дослідження мовних одиниць міфологічно орієнтованого дискурсу. Ірреальний міфологічно 
орієнтований дискурс ми визначаємо як специфічний авторський текстовий продукт, який характеризується 
сукупністю стереотипних соціокультурних ситуацій та міфологічних сценаріїв, що  розгортаються на фоні 
суб’єктивної авторської світоглядної позиції в динамічний міфологічно орієнтований віртуальний мегафрейм. 

Поведінка людини в багатогранній практиці освоєння світу і соціально-комунікативної взаємодії, націленій на 
інформаційно-смисловий обмін, не буває однаковою, однак вона має свій порядок, вона структурована, типізована, 
відповідає певним сценаріям і схемам, які формуються у свідомості людини в результаті її соціального досвіду. 
Вибір теми, слова, способу і характеру смислової експлікації, комунікативної стратегії багато в чому залежить від 
усталеного порядку і стереотипів. Дискурс формує свій, типологічно подільний корпус стійких комунікативно-
мовленнєвих практик, які об’єктивують сукупність соціально-культурних і психологічних параметрів, що 
взаємодіють в інформаційно-смисловому обміні суб’єктів. Когнітивно-комунікативний порядок не універсальний, не 
єдиний для всіх випадків. Він вибудовується на основі соціально узгодженого протоколу (стандарту), який містить 
сукупність імен, тобто типізованих суб’єктів, і сукупність правил, що регламентують формат (характер змісту 
інформації, спосіб її кодування і розгортання) та процедуру передачі, прийому та обробки інформації, а також всіх 
функціональних елементів. Сукупність стійких особливостей цього порядку формується в процесі типізації та 
конвенціоналізації соціальної комунікації, тобто колективного узгодження, спрямованого на вироблення принципів, 
або регламенту об’єктивації смислу й обміну ним [1: 49-51].  

Різні типи дискурсу реалізуються в сукупності певних жанрів, тобто в типових моделях когнітивної та 
комунікативної практики, які передбачають актуалізацію всіх процесів, пов’язаних з породженням, організацією, 
переробкою, зберіганням, трансформацією і передачею повідомлень. Жанр – це фреймова змістовна структура, 
що сформувалася в практиці освоєння дійсності, що фіксує стійкий характер "руху думки", що пізнає об’єкта, і 
впорядкований спосіб спілкування з адресатом. Жанр – це змістовна, культурна форма, яка відтворює певний тип 
свідомості. У процесі когнітивної діяльності людина активно протистоїть тому, що не має меж, не тільки 
фрагментуючи його, виділяючи значимі відрізки і створюючи його психічний образ, відображений у когнітивних і 
мовних репрезентаціях, але і типізує свій досвід, зводячи його в повторювані схеми [2: 45]. 

Кожен дискурс створює свою самобутню картину світу, моделює свій "уявний світ", що представляє собою 
динамічну й упорядковану сукупність знань про охоплену дискурсивною думкою дійсність, свій алгоритм 
зчленування смислів і способів їх об’єктивації, свій набір дискурсивних формул – слів, фразем, мовних 
зворотів, кліше, тобто "своєрідних зворотів мови, властивих спілкуванню у відповідному соціальному 
інституті" [3: 280], які відображаються в текстах. Відомий учений Т. ван Дейк чітко окреслив різницю між 
дискурсом і текстом, визначивши, що дискурс – актуально вимовлений текст, а текст – це абстрактна 
граматична структура вимовленого. "Дискурсом" вважається поняття, що стосується мови, актуальної мовної 
дії, тоді як "текст" стосується системи мови або формальних лінгвістичних знань, лінгвістичної компетентності 
[4]. Лінгвістично-дискурсивний характер соціальних та культурних процесів й структур свідчить про те, що 
дискурсивні методи, за допомогою яких тексти творяться та споживаються, є важливою формою соціальної 
практики, що робить свій внесок у процес конституювання соціального світу, включаючи соціальні 
ідентичності (в тому числі і гендерні), соціальні відносини та стереотипи. Метою критичного дискурс-аналізу 
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є відображення лінгвістично-дискурсивного виміру соціальних, культурних феноменів та сучасних процесів 
змін. Вчені уточнюють, що дискурс-аналіз – це не просто один з методів дослідження якоїсь проблеми через 
специфічний спосіб аналізу дискурсу, але цілісний комплекс, що включає в себе філософські (онтологічні та 
епістемологічні) передумови, що стосуються ролі мови у соціальних структурах світу; теоретичні моделі та 
методологію того, як обрати підхід для дослідження проблеми; специфічні прийоми аналізу [5: 21]. 

Аналіз дискурсу (дискурс-аналіз – ДА) – сукупність методик і технік інтерпретації різного роду текстів чи 
висловлювань як продуктів мовленнєвої діяльності, здійснюваної в конкретних суспільно-політичних 
обставинах і культурно-історичних умовах. Тематичну, предметну і методичну специфіку таких досліджень 
покликано підкреслити саме поняття дискурсу, під яким розуміється соціально обумовлена і культурно 
закріплена система раціонально організованих правил слововживання і взаємовідносин окремих висловлювань 
у структурі мовної діяльності. В даний час ДА сприймається як міждисциплінарний підхід, що сформувався на 
стику соціолінгвістики та лінгвокультурології, але ввібрав в себе прийоми і методи різних наук гуманітарного 
профілю: риторики, мовознавства, філософії, психології, політології, соціології тощо. Загальна методика ДА 
завжди відтворює модель якісного змістовного аналізу, яка на відміну від формально-кількісних методик 
(наприклад, контент-аналізу) здатна виявити не тільки явно присутні і виразно зафіксовані текстові дані, але й 
приховані, латентні смисли повідомлення. Розробник ситуаційної моделі ДА Т. Bан Дейк, розглядав процеси 
комунікативних взаємодій не як жорстко алгоритмічну, а як гнучку стратегічну процедуру. Відштовхуючись від 
розробок у галузі граматики тексту, прагматики дискурсу та когнітивного моделювання комунікації, Ван Дейк 
досліджує специфіку функціонування мови з урахуванням таких соціальних факторів, як думки, установки 
мовця і слухача, їх соціальний статус, етнічна приналежність і т. д. Як підкреслює дослідник, аналіз дискурсу 
не варто обмежувати структурами текстів чи діалогів. Коли дискурси отримують визначення як одиниці 
вербального спілкування або як комунікативні явища, до їх реальної обробки або використання в соціальних і 
комунікативних аспектах варто звертатися з позицій цілісного, інтегрованого підходу [6]. 

Специфіка дискурсивного підходу до аналізу текстів зумовлена, передусім, що осмислення характеру 
використання текстів в мовних (соціальних) ситуаціях (тобто не тільки як власне мовної одиниці, але і як 
одиниці комунікативної, як одиниці спілкування), вимагає від дослідника як лінгвістичних знань, так і обліку 
ситуації спілкування і цілого ряду екстралінгвістичних чинників, аж до широкого соціокультурного контексту, 
в якому протікає пізнавальна комунікативна діяльність (як реалізація немовленнєвої діяльності) [7]. З середини 
минулого століття вивчення текстів з позицій їх використання в соціально-мовних ситуаціях все частіше 
проводиться в парадигмі аналізу дискурсу [8]. Зорієнтована на текст форма дискурс-аналізу, за С. Тичер [9: 
204], передбачає детальний лінгвістичний аналіз тексту. На цьому рівні аналізуються зміст та форма, які 
вважаються неподільними. Зміст реалізується через специфічні форми, а різноманітний зміст передбачає різні 
форми та навпаки. Таким чином, форма виступає частиною змісту. Отже, дискурс-аналіз можна назвати 
соціально обумовленою ідентифікацією лінгвістичних особливостей ментального сприйняття істинного 
змісту текстів та дискурсів. Дискурс-аналіз відображає функціональну семасіологічну складову створення 
картини світу загалом та подій, що відбуваються, шляхом ґрунтовного опрацювання внутрішніх процесів 
формування та функціонування дискурсу. Дискурс-аналіз – це галузь міждисциплінарних досліджень та, як 
результат, відображення процесу життєдіяльності як окремих індивідів, так й соціуму загалом. 

Аналіз дискурсу може здійснюватися на базі критичного, когнітивного, описового (дескриптивного) і 
кількісного підходів. Нам представляється доцільним використати в роботі методику критичного дискурс-аналізу 
(Т. ван Дейк, Н. Ферклоу, З. Егер, У. Маас, Ю. Лінк, Р. Водак, Р. Вайс, Х. Людвіг, П. Новак, Й. Пелікан, 
М. Седлак), а саме методологію когнітивного аналізу дискурсу Т. ван Дейка, оскільки методика когнітивного 
аналізу уможливлює дослідження гендерних стереотипів за допомогою фреймових структур. Також нашу увагу 
привернув описовий метод аналізу дискурсу. Описовий (дескриптивний) підхід пов’язаний із вивченням мовної 
поведінки (мовних засобів, риторичних прийомів, побудови аргументації й маніпуляції тощо) та змісту текстів. У 
межах цього підходу знаходяться мовностилістичний, семантичний, синтаксичний напрями, теорія управління 
істиною та сугестивна лінгвістика. Актуальним для нашого дослідження вважаємо мовностилістичний напрям, 
у центрі уваги якого − стилістично марковані елементи мовної системи, пов’язані з ними емоційні й експресивні 
компоненти змісту, асоціації, а також їх співвідношення із симпатіями й антипатіями особи, що користується 
ними. Мовностилістичний аналіз допомагає вибрати функціональний стиль тексту й розібратися в емоціях автора 
[10: 76]. Семантичний напрям досліджує форми вираження уявлень (в нашому випадку ірреальних 
міфологічних у поєднанні з авторськими) за допомогою буденних, нейтральних мовних засобів та назв, звичних 
для визначеної лінгвокультурної спільноти (в нашому дослідженні – англійської). Ілюстрацією може слугувати, 
наприклад,  найменування територій, установ та закладів, де розгортаються події Поттеріади – серії літературних 
казок англійської письменниці Дж. Роулінг – Хоґвортс, Ґрінґотс, Азкабан (місця схожі на околиці Лондона). 

Оскільки різні типи дискурсу реалізуються в сукупності жанрів – типових моделях когнітивної та 
комунікативної практики, а жанри вважаються фреймовими змістовними структурами, наш подальший 
науковий пошук буде спрямований на моделювання трансформацій гендерних стереотипів ірреального 
міфологічно орієнтованого дискурсу англійських літературних казок за допомогою фреймових структур. 
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Григорив Н. М. Методика исследования языковых единиц мифологически ориентированного дискурса. 

Статья содержит анализ современных теоретических и методологических основ дискурс-анализа. Определяется, 
что различные типы дискурса реализуются в совокупности жанров, котрые считаются фреймовыми 
структурами. Предлагается методика исследования языковых единиц ирреального мифологически 

ориентированного дискурса как специфического авторского текстового продукта, который характеризует 
самобытную картину мира со стереотипными социокультурными ситуациями и мифологическими сценариями. 

Grygoriv N. M. Methodology of the Linguistic Units of Mythologically Oriented Discourse Study. 

The research work contains analysis of contemporary theoretical and methodological principles of discourse analysis. 
It is determined that each discourse creates its distinctive view of the world, modeling his "imaginary world". Different 
types of discourse are realized in set of genres – typical patterns of cognitive and communicative practices, and genres 
are considered to be meaningful frame structures.The article suggests the technique to study of the linguistic units of 
unreal mythologically oriented discourse as a specific author’s text product, characterizing the original picture of the 

world with stereotypical socio-cultural situations and mythological scenarios. 
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ЛІНГВОСТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ БІБЛІЙНИХ ІНАКОМОВЛЕНЬ У СУЧАСНІЙ 
НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ 

У статті мова йде про метод квантитативного аналізу та особливості його використання в мовознавстві на 
прикладі кількісної репрезентації біблійних інакомовлень у сучасній німецькомовній публіцистиці. Показано 
кількісну відмінність між реалізацією біблійних притч та їхніх структурно-семантичних модифікацій в 
релігійних та суспільно-політичних газетно-журнальних текстах. За спеціальними формулами були 
розраховані показники х2, коефіцієнт взаємної спряженості Чупрова (К) та парної кореляції (r) для 67 
біблійних іносказань та 53 їхніх модифікацій стосовно взаємозв’язку по частотності їхнього вживання. 

Мова є структурно-системним явищем, тому що складається з рівнів, представлених відповідними 
одиницями (фонемами, морфемами, лексемами, синтагмами та реченнями, текстами). Тому вона 
характеризується якісними та кількісними ознаками. Якісний аналіз мови представляє її категоризацію, тобто 
виділення в мові певних класів явищ, об’єднаних певними якісними ознаками (одиниці мови, граматичні 
категорії та способи, типи слів та речень). Однак будь-яка категоризація тісно пов’язана з квантифікацією мови, 
тобто її кількісним аналізом [1: 5]. Залежно від мети та завдань, що стоять перед лінгвістом, у дослідженні 
можуть бути використані якісні чи кількісні методи, або і ті й інші.  

Галузь знань, яка займається кількісним аналізом мови, найчастіше називають математичною лінгвістикою, 
квантитативною лінгвістикою, або лінгвостатистикою. Вважається, що математична лінгвістика є ширшим 
поняттям, ніж квантитативна, бо включає крім останньої ще й комбінаторну лінгвістику. Квантитативна 
лінгвістика, в свою чергу, включає лінгвостатистику, яка при дослідженні структури мови чи мовлення 
передбачає пошук розбіжностей між теоретично-очікуваними та емпіричними даними  [1: 6].  

У мовознавстві виділяють кількісні й статистичні методи. Кількісні методи передбачають підрахунок частоти 
вживання мовних одиниць. Статистичні методи вимагають використання формул для виявлення закономірностей 
розподілу мовних одиниць, для виміру зв’язків між ними, для встановлення залежності між якісними мовними 
характеристиками [2: 80, 83]. Математичні методи відіграють важливу роль при обробці статистичних даних у 
мовознавстві (дані про частотність вживання мовних фактів та їх представлення у вигляді процентного 
співвідношення, формула по розрахунку середнього арифметичного, критерій хі-квадрат, коефіцієнти кореляції, 
взаємної спряженості Чупрова та ін.). За допомогою квантитативних методів сьогодні досліджуються мовні 
підсистеми, тобто всі рівні мови та мовлення: 1) фонетичний склад мови (частотність вживаності звуків, літер, 
буквосполучень та словосполучень і т. п.) [3]; 2) лексична структура мови  (частотність вживаності слів у тексті) 
[4]; 3) авторський та функціональний стилі [5]; 4) різні одиниці мови (вивчення довжини слова в різних текстах і 
різних мовах, аналіз довжини складів, морфем, речень) [6]; 5) швидкість (темпи) та закономірності розвитку та 
зміни мови – передусім, її лексичного складу [7]; 6) дані, отримані за допомогою психолінгвістичних 
експериментів [8]; 7) семантика мови (парадигматичні та синтагматичні відношення в лексиці, синонімії, полісемії 
та інших явищах) [9]; 8) типологічне (зіставне) вивчення різних мов та їхніх підсистем [10]. 

Метою даного дослідження є лінгвостатистичний аналіз вживаності біблійних інакомовлень у німецькомовній 
публіцистиці. Дослідження цих одиниць (асоціативних порівнянь) у мові за допомогою квантитативних методів ще 
не проводилось. Актуальність статті полягає також у тому, що було зроблено зіставлення частотності їх 
використання в суспільно-політичних ("Der Spiegel", "Der Stern", "Die Süddeutsche Zeitung", "Die Welt", "Die Zeit") та 
релігійних газетах та журналах ("Stimmen der Zeit", "Der Rheinische Merkur", "Communio", "Konradsblatt", "Der 
Pilger", "Unsere Kirche", "Erwachet!", "Der Wachtturm verkündigt Jehovas Königreich"). В них ми переглянули 10950 
статей та зафіксували 2800 випадків вживання біблійного інакомовлення у різних формах. 1615 одиниць (57,7 %) 
складають притчі, а 1185 одиниць (42,3 %) – їх деривати (структурно-семантичні модифікації). При обробці та 
вимірюванні даних, ми послуговувались спеціальною комп’ютерною програмою, яка використовується 
Чернівецькою квантитативною школою для обчислення статистичних операцій.    

У лінгвістиці існують певні вимоги щодо правильної вибірки фактичного матеріалу та визначення 
достовірності кількісних даних. Щоб перевірити, чи достатнім є обсяг нашої вибірки, ми порівняли величину її 
похибки з табличним значенням.  Величина цієї похибки не повинна перевищувати 33 % при відносності 95 % 
(значущості Р = 0,05). Загальна похибка нашої вибірки для 2800 прикладів складає 0,04 %. Отже, обсяг вибірки 
є репрезентативним для квантитативного аналізу. 

В переглянутих 8 релігійних газетах нам вдалось зафіксувати біблійне інакомовлення в формі притч, метафор та 
порівнянь. Всього в німецькомовних релігійних та суспільно-політичних газетах і журналах було виявлено 1615 
одиниць біблійних притч (57,7 % від загальної вибірки), з яких 1354 одиниці (83,8 %) складають розгорнуті 
порівняння та метафори у формі притчі-параболи), а 261 одиниці (16,2 %) – метафори та порівняння у формі 
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коротких притч-приповідок ("Книга Приповістей Соломонових", "Еклезіаст", "Пісня над піснями"). Склад 
використаних в газетах біблеїзмів з точки зору представленості в словниках та довідковій літературі неоднорідний.  
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Більше 40 разів вживаються наступні параболи: "Neuer Wein in alten Schläuchen" / "Про нове вино в старих 

бурдюках" (Mat 9:17; Mar 2:22; Luk 5:37-39) – 47; "Die Lampe unter dem Scheffel oder unter dem Bett" / "Про 
світильник під мірильною посудиною чи під ліжком" (Mat 5:15; Mar 4:21; Luk 8:16) – 46; "Der neue Flicken auf einem 
alten Kleid" / "Про нову латку на старому одязі" (Mat 9:16; Mar 2:21; Luk 5:36) – 44; "Unkraut unter dem Weizen" / "Про 
бур’ян та пшеницю" (Mat 13:24-30) – 44; "Der verlorene Sohn" / "Про блудного сина" (Luk 15:11-32) – 44;  "Der Schatz 
im Acker" / "Про схований на полі скарб" (Mat 13:44) – 43; "Die Schafe und die Böcke" / "Про овець та козлів"  (Mat 
25:31-46) – 43 вживань. Найчастішим новозавітним інакомовленням, зафіксованим на сторінках газет, стала "Притча 
про доброго самарянина" ("Der barmherzige Samariter") з тексту Luk 10:30-37) – 77 вживань, а зі старозавітних 
біблійних книг – "Притча про вкрадене ягня" ("Das gestohlene Lamm" з тексту 2. Sam 12:1-4) – 42 вживання. 

За частотністю вживання у релігійній пресі домінують євангельські притчі (1092 вживання – близько 67,6 
%). Частка старозавітніх притч становить майже 22,6 % (всього 365 вживань), серед яких 6,4 % (104 вживань) 
становить використання параболічних та алегоричних іносказань,  а 16,2 % (261 вживань) – порівняння та 
метафори у формі притч-приповідок.    
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Що стосується інформаційно-аналітичних та суспільно-політичних німецьких газет і журналів, то тут притчі 
вживаються рідко. В цьому матеріалі переважають їх деривати, представлені у формі біблеїзмів-слів, 
фразеологізмів чи крилатих висловів. Це пояснюється широкою вживаністю цих одиниць пересічними носіями 
німецької мови. Найчастіше були зафіксовані наступні приклади: "Das Senfkorn" / "Про гірчичне зерно" (Mat 13:31, 
32; Mar 4:30-32; Luk 13:18, 19) – 6; "Der verlorene Sohn" / "Про блудного сина" (Luk 15:11-32) – 6; "Der Sämann" / 
"Про сіяча" (Mat 13: 3-8; Mar 4:3-8; Luk 8: 5-8) – 7;  "Neuer Wein in alten Schläuchen" / "Про нове вино в старих 
бурдюках" (Mat 9:17; Mar 2:22; Luk 5:37-39) – 8; "Unkraut unter dem Weizen" / "Про бур’ян та пшеницю" (Mat 
13:24-30) – 8; "Der barmherzige Samariter" / "Про доброго самарянина" (Luk 10:30-37) – 9 вживань.  

Всього нами було зафіксовано 1185 випадків вживання структурних модифікацій біблійних іносказань (42,3 
% від загальної вибірки). З них 775 (65,4 %) є притаманними суспільно-політичним та інформаційно-
аналітичним газетно-журнальним текстам, а 410 (34,6 %) – релігійним.  

Найчастіше в нерелігійній пресі були зафіксовані наступні деривати біблійних іносказань: "Spreu vom 
Weizen sondern" (40 випадків вживання), "Salz der Erde" (45), "Wolf im Schafpelz" (37), "Mühlstein am Hals" (38), 
"neuen Wein in alte Schläuche füllen" (36), "іn den Wind reden" (36), "Balken im eigenen Auge" (29), "Axt an die 
Wurzel legen" (28), "Licht leuchten lassen" (28), "ernten, wo man nicht gesät hat" (26), "Berge versetzen" (26), "Licht 
nicht unter den Scheffel stellen" (25), "Steine statt Brot geben" (25).  

У релігійній публіцистиці найчастіше використовувались такі модифікації притч: "an Früchten erkennen" (47 
випадків вживання), "wer das sät, das wird er ernten" (45), "durch enge Pforte gehen" (36), "Splitter im Auge des 
Nächsten" (24), "Schafe von den Böcken scheiden" (20). 
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Для того, щоб визначити узгодженість між розподілом біблійних іносказань у суспільно-політичних та 

релігійних текстах, ми провели дослідження, внаслідок якого було зіставлено емпіричні та теретично очікувані 
величини. Далі за формулами (1, 2, 3) були розраховані показники х2, коефіцієнт взаємної спряженості Чупрова 
(К) та парної кореляції (r) для 67 біблійних іносказань та 53 їхніх модифікацій стосовно взаємозв’язку по 
частотності їхнього вживання в суспільно-політичних та релігійних текстах.  

За допомогою критерію х2 оцінюють незалежність у розподілі об’єктів сукупності за градаціями 
досліджуваної ознаки, відповідність між фактичним і теоретично очікуваним розподілами, а також однорідність 
розподілів [11: 31]. Цей критерій є розповсюдженою методикою перевірки статистичних гіпотез, за допомогою 
якого визначається наявність відповідностей або розходжень між розподілами частот спостережуваних 
величин. Він розраховується за такою формулою:  

∑
−= ,
E

)EO( 2
2χ  (1), 

де Σ – сума одержаних величин, О – емпіричні, а Е – теоретично очікувані частоти. 
Для чотирьохпільних таблиць, утворених двома рядками і двома стовпчиками, мінімальною величиною  х2, 

при якій зв’язок між явищами прийнято рахувати значимим, є величина 3,84 при Р = 0,05 (вірогідність 95 %). 
При рівні Р = 0,01 величина х2 повинна бути не меншою, ніж 6,63 (вірогідність 99 %) [1: 89].  Варто зауважити, 
що сума х2 є тим більшою, чим більше емпіричні величини відхиляються від теоретичних.  Однак х2, 
встановлюючи зв'язок між ознаками, не дозволяє визначити його міру.  

Тому було використано коефіцієнт взаємної спряженості Чупрова (K):  

)c)(r(N
K

11

2

−−
= χ

 (2), 

де r, с – кількість значень (груп) першої та другої ознаки (стовбчиків та рядків) у складеній таблиці 
взаємоузгодження, а N – кількість вибірки. 

Величини коефіцієнта взаємної спряженості можуть отримувати значення від 0 до +1, при чому чим 
більшим є цей показник, тим більшою вважається міра існуючого зв’язку між досліджуваними явищами [1: 91]. 

Отриманий коефіцієнт К має значимість тоді, коли значимим є х2 [11: 81]. Найбільший (та єдиний значущий 
показник) показник цього критерію в суспільно-політичних газетно-журнальних текстах був зафіксований у 
випадку з "Притчею про сіяча" (х2 = 3,87 при К = 0,05). В релігійних публікаціях цей показник є незначимим – у 
"Притчі про робітників у винограднику" та "Притчі про двох царів" (х2 = 1,88). Що стосується модифікацій 
біблійного інакомовлення, то найбільший показник х2 у нерелігійних газетах і журналах має "Axt an die Wurzel 
legen" (х2 = 15,17 при К = 0,11), а в релігійних – "In den Wind reden" (х2 = 41,71 при К = 0,19). Результат вказує на 
те, що суспільно-політичні тексти не є перенасиченими біблійними притчами, для них є притаманним 
використання їхніх структурно-семантичних модифікацій. 

Щоб встановити кількісну взаємозалежність між біблійними притчами / їх дериватами у суспільно-
політичних / релігійних газетах і журналах ми скористались кореляційним аналізом, який допомагає встановити 
силу зв’язку між досліджуваними ознаками. Коефіцієнт парної кореляції (r) розраховується за формулою: 

r
x x y y

x x y y
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 (3) 
де xi – значення першої ознаки; yi – значення другої ознаки; x – середня (теоретична) величина значень 

першої ознаки; y – середня величина для другої ознаки.   
Якщо залежність є прямою, то цей коефіцієнт коливається від 0 до +1, якщо зворотною – то від 0 до –1. Чим 

ближчим він є до 1, тим тіснішим є зв’язок між ознаками, чим ближчим до 0, тим слабшим. Якщо r = 0,3 – 0,5, 
то зв’язок є слабким, якщо r = 0,5 – 0,7 – середнім і якщо r > 0,7 – тісним [11: 32]. 
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Коефіцієнти парної кореляції (r) у цих текстах щодо вживання інакомовлення склали відповідно r = 0,88, а 
дериватів r = 0,34. Це вказує на те, що зв’язок між цими текстами щодо вживання парабол є тісним, а їх 
дериватів – слабким.  

Сума х2, яка не перевищує табличні значення [1: 174] та різна міра статистичних зв’язків підтверджують 
гіпотезу про незалежність розподілу вживання  біблійних іносказань у суспільно-політичних та релігійних 
текстах. Використання притч притаманне релігійній публіцистиці, а їхніх модифікацій – суспільно-політичній.  

Можна зробити висновок, що застосування статистичних методів у мовознавстві як надійного апарату для 
вивчення взаємовідношень між мовними явищами, викликане, насамперед, потребою надати тим чи іншим 
висновкам певної доказової сили. Але беззаперечним є факт, що квантитативний аналіз не може замінити 
семантичний. Як згадувалось вище, кількісний аналіз тісно пов’язаний із якісним, тому без з’ясування якісної 
сторони досліджуваних явищ один лише лінгвостатистичний критерій не відіграє особливої ролі. Можна 
погодитись із Б. Головіним, який серед чинників, що зумовлюють можливість використання статистичних 
прийомів для аналізу лінгвістичних даних, називає внутрішню залежність між якісними та кількісними 
характеристиками мовної структури [1: 11 – 14]. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в застосуванні деяких квантитативних методів при 
аналізі реалізації структурно-семантичних моделей та лексичних засобів вираження біблійного інакомовлення 
на сторінках німецькомовної преси. 
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Матеріал надійшов до редакції 27.03. 2013 р. 

Заполовский Н. В. Лингвостатистический анализ библейских иносказаний  
в современной немецкоязычной публицистике. 

В статье освещается метод квантитативного анализа и особенности его применения в языкознании на 
примере количественной репрезентации библейских иносказаний в современной немецкоязычной 
публицистике. Предложены количественные отличия между реализацией библейских притч и их 

структурно-семантических модификаций в религиозных и общественно-политических газетно-журнальных 
текстах. По специальным формулам были высчитаны показатели х2, коэффициент взаимной 

сопряженности Чупрова (К) и парной корреляции (r) для 67 библейских иносказаний их 53 модификаций 
касательно взаимосвязи по частоте их употребления. 

Zapolovs'kyi M. V. Statistic-Linguistic Analysis of Biblical Illustrations in the Modern German Publicism. 

The matter of this article is a statistic-linguistic analysis and its peculiarities in linguistics based on the quantitative 
representation of biblical illustrations in the modern German publicism. There difference between the frequency of use 

of parables and of their structural-semantic modifications in the religious and socio-political media texts has been 
shown. The indices of chi-square distribution (х2), pair-correlation coefficient (r) and Chuprov’s coefficient of 

colligation (K) for 67 parables and 53 modifications have been calculated. 
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ФІТОНІМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ АРХЕТИПНИХ ОБРАЗІВ ДУХОВНОГО СВІТУ АВСТРАЛІЙСЬКИХ 
АБОРИГЕНІВ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ 

Статтю присвячено аналізу фітонімів, які приймають участь у формуванні етнокультурних словесно-
поетичних образів.  Виокремлено символічне значення фітонімів, досліджено специфіку їх образно-

визначальних конотацій та особливостей функціонування в австралійських поетичних текстах,  визначено 
роль етноархетипу World Tree у формуванні архетипних і нових етнокультурних словесно-поетичних образів, 

представлено спектр вегетативних об’єктивацій етноархетипу Bush (World Tree), проаналізовано 
лінгвокогнітивні механізми актуалізації етнокультурних словесно-поетичних образів, що мають в своїй основі 

архетипну рослинну семантику. 

Актуальність роботи визначається загальною спрямованістю сучасних етнолінгвістичних студій з теорії 
образності на дослідження архетипних образів в поетичних текстах з урахуванням когнітивних механізмів, що 
відбивають особливості етнічної свідомості, риси національного характеру, менталітет народу [1–5]. Механізми 
взаємодії психологічних, культурологічних та історичних чинників, які беруть участь у вербалізації поетичних 
образів, потребують уточнення й більш детального пояснення. Проблема вилучення символічних значень 
австралійських фітонімів, які приймають участь у формуванні етнокультурних словесно-поетичних образів, 
зокрема архетипних, стрижнем яких є етноархетип World Tree (Світове Дерево), залишається на сьогодні 
недостатньо висвітленою у дослідженнях лінгвопоетики з урахуванням новітніх досягнень когнітивної науки.  

Метою нашої розвідки є виокремленя етнокультурних словесно-поетичних образів, компонентом яких є 
фітоніми, що актуалізують архетипні образи духовного світу австралійських аборигенів. Реалізація поставленої 
мети передбачає розв'язання таких завдань: окреслити образний простір австралійських поетичних текстів, в 
якому реалізується етноархетип World Tree; виявити етнокультурні словесно-поетичні образи, що мають в своїй 
основі архетипну рослинну семантику; виявити типові фітоніми в австралійській мовній картині світу та 
дослідити їх символічну систему, що реалізується в експліцитному та імпліцитному вимірах. 

Наукова новизна проведеного дослідження полягає у детальному аналізі елементів культурно-
семіотичного простору архетипних образів представлених фітонімами в австралійських поетичних текстах. В 
роботі  уперше вилучено символічні значення австралійських фітонімів, зокрема тих, що приймають участь у 
формуванні етнокультурних словесно-поетичних образів, етноархетип World Tree проаналізовано як 
моделюючій засіб символічного світу австралійських аборигенів в поетичних текстах та визначено його місце в 
австралійській поетичній картині світу.  

Об'єкт  дослідження становлять фітоніми, які приймають участь у творенні архетипних образів духовного 
світу австралійських аборигенів в поетичних текстах. Предметом дослідження є лінгвокультурологічні 
особливості вербалізації флористичних образів в австралійській поетичній мовній картині світу.  

Питанням семантики фітонімів присвячено низку наукових праць. Учені розглядають назви рослин на 
предмет міфологічного та метафоричного світобачення (К. Браун, Л. М. Дяченко, В. В. Жайворонок, 
Л. Д. Почепцова); досліджують фразеологізми з компонентом "фітонім", вивчаючи їх крізь призму 
етнокультурного змісту (О. А. Куцик, Н. Д. Петрова); виокремлюють їх символічні конотації (К. Браун, 
Л. Дяченко, В. Жайворонок, О. Куцик, М. Маковський, Н. Петрова, Л. Почепцова). Популярний аспект 
дослідження фітонімів різних мов – їхні символічні конотації, в яких відбиваються фрагменти національних 
метафоричних картин світу (Л. І. Бєлєхова, Т. В. Зайковська, М. М. Маковський, О. І. Потапенко). 

Фітоніми є носіями символічного змісту завдяки таким семантичним ознакам, як багатозначність, образність 
(переносність) та згорнутість (імпліцитність) змісту (О. Лосєв, Ю. Лотман, М. Маковський, К. Юнг). 
Етноспецифічні знання символіки фітонімів формуються переважно на підсвідомому рівні під впливом міфів, 
легенд, фразеологізмів, літературних творів, звичаїв, обрядів, ритуалів певної лінгвокультурної спільноти. 
Рослинні символи виникли з найдавніших міфологічних уявлень про світобудову й виражають загальнолюдські 
та національні архетипи [6: 14]. Етнореалії світу флори в поетичній мовній картині світу виступають як 
символи природних реалій з високим етнокультурним потенціалом [6].  

Фітоніми крім своїх номінативних значень, наділені ще й символічними, які виражають своєрідність 
світовідчуття та світорозуміння народу. Назви рослин є словами, що належать до нейтральної лексики, проте у 
процесі символізації спостерігаємо розвиток їх нейтральних значень у бік позитивно чи негативно конотованих. 

Виявлення культурно-специфічних словесних поетичних образів дає можливість встановити міжкультурні 
відмінності поетичного мислення [1]. Етнокультурні словесні поетичні образи є ядром національної культури, 
центром образного простору австралійської поезії. В них віддзеркалені головні цінності австралійського образу 
життя й особливості менталітету австралійців, зокрема аборигенів. 
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Для виокремлення етнокультурних словесно-поетичних образів із залученням австралійських фітонімів 
розглянемо декілька прикладів. 

Назва віршованого тексту "Waratah and Wattle" Г. Лоусона (Lawson, el.ref.) експлікує водночас два 
австралійських флоросимвола: акацію та телопею. Слово waratah походить з мови австралійських аборигенів 
племені "Eora". "Waratah" – символ ніжності, краси й витримки, незважаючи на часті пожежі в районі Bush і, 
здавалося б повністю знищену рослинність, ці яскраво червоні квіти мають здатність постійно відроджуватися 
знову й знову. Квіти телопеї символізують переродження, зцілення і витримку необхідну для виживання [7]. 
Акація, у свою чергу, представляє символ чистоти і витривалості душі, а у похоронній церемонії 
австралійських аборигенів символізує воскресіння й безсмертя [8]. 

Флористичні символи the Shamrock, the Thistle, and Rose імплікують три країни Ірландію, Шотландію та 
Англію, а "the three in a bunch" —  відповідно, Великобританію. Словесний образ Австралії актуалізують 
фітоніми waratah, wattle: "the great land where the Waratah grows, / And the Wattle bough blooms on the hill" 
(Lawson, el.ref.). Вони водночас об’єктивують концепт ЧАС, отже країна буде жити до тих пір, поки "while the 
Waratah grows, and the Wattle blooms out on the hill" (Lawson, el.ref.). 

Дерево – символ життя, акація – символ Австралії. Акація – дерево родини  бобових, світлолюбне, з гілками 
вкритими шипами. У підґрунті нового етноспецифічного словесного образу акації у вірші "Log Cabin Fever" 
Д. Роуботхема лежить метафора "Living is like honey licked from a thorn" (Rowbotham, el.ref.), що імплікує ідею 
небезпечного і тяжкого життя, незважаючи на миттєві приємні хвилини. Щастя осмислюється як  
швидкоплинна річ, життя не приносить задоволення людині, навпаки, доволі неприємні моменти. Слова honey 
та thorn пов’язані з акацією [8], оскільки ця рослина має колючі гілки, (австралійці часто називають її "needle 
bush"), її квітки дуже полюбляють бджоли. Когнітивну модель метафори представлено таким чином: ЖИТТЯ – 
ВІДЧУТТЯ. Семи "солодке" і "гостре" репрезентують концептосферу ВІДЧУТТЯ, що представляє сферу 
джерела. У створенні метафори задіяні механізми релятивного аналогового мапування. Під релятивним 
аналоговим мапуванням, слідом за Бєлєховою Л. І., розуміємо мапування відношень, найчастіше за все, 
причинно-наслідкового характеру, у результаті чого в царинах джерела і мети простежуються схожі емоції, 
почуття, стан [1]. Найбільш частотним видом релятивного мапування є мапування станів емоційного відчуття, 
бо як зауважив Т. Еліот, "поезія в цілому є описанням емоцій" [9: 168]. 

Метафора БУШ – КОЛИСКА: "bush that was my mother’s cradle" (Rowbotham, el.ref.) актуалізує образ землі (а 
точніше, територію Бушу), а лексема cradle вербалізує концепт НАРОДЖЕННЯ. Так, повернення на батьківщину, 
додому, в контексті австралійських поетичних текстів ототожнюється з поверненням до своєї колиски. 
Батьківщина, домівка, в сучасних австралійських поетичних текстах ототожнюється з колискою. Колиска для 
немовляти – місце надійної схованки, вона оберігає дитину від сторонніх очей, тобто первісний концепт 
КОЛИСКА під впливом первинної метафори об'єкт – вмістище трансформується в метафоричну модель, в якій 
втілюється архетип Матері. Образ колиски є ідентичним образу Вush, який також намагається надати захист і 
притулок людині. З одного боку, колиска – символ-оберіг людини (немовля), з іншого – повернення до 
батьківщини, до "колиски" в австралійських поетичних текстах має негативне значення, оскільки образ колиски є 
ідентичним образу труни, основне призначення якої сховати померлу людину від сторонніх очей. 

Останні строфи вірша: Hidden years later the hatter slithered out of a tree  in his bones (Rowbotham, el.ref.), 
імплікують ідею народження людини з дерева і підкреслюють, що саме дерево — місце перебування духів померлих. 

Рядки "in a lonely, nameless grave;  where there grows the wild bush bramble, and where the little petals gently 
wave" (Hewlett, el.ref.) поетичного тексту "The Bushman's Grave" Дж. Ф. Хьюлітта  експлікують образ самотності 
і свободи, свободи, яку так цінують аборигени. На могилі померлого бушмена немає ані каменя, ані огорожі. 
Образ Могили актуалізує мрію аборигенів нездійсненну в житті: зберегти землю у первинному стані, лише 
після смерті мрії здійснюються. 

Образ Бушмена експліковано не як померлого, а як сплячого, відпочиваючого, лексемами sleeper, nameless bed, 
quiet, lying, rest. Сема "sleep" трансформується на логіко-поняттєвий шар концепту СМЕРТЬ. Номінативні одиниці 
gone to Eternity та free from woe and worldly care мають міфологічне та, відповідно, релігійне забарвлення: That was 
lying 'neath a shady wattle tree; / 'Twas a bushman  lying there - free from woe and worldly care, / Who had died of thirst and 
gone to Eternity (Hewlett, el.ref.). Акація над могилою експлікує дерево як символ вічності.  

Назва "The Swagman's Rest" А. Б. "Банжо" Патерсона (Paterson, el.ref.) дезорінтує читача, адже лексема rest 
імплікує образ смерті. Як і в більшості випадків могила  померлого знаходиться під деревом. Фразеологічна 
одиниця: R I P – rest in peace, що наноситься на могильні камені, актуалізує образ дерево – смерть. Як відомо, 
для австралійських аборигенів смерті, як такої, не існує, є лише період очікування для переродження, 
повернення до наступного життя. Ідеї повернення і залишення відбитків є наскрізними і домінуючими в 
австралійських поетичних текстах. 

Ідею реінкарнації експліковано в уривку "Baptized By Nature" Г. Кінг лексемою "re-birth": The sunshine 
through the trees was nature’s prism / its multi-hued aurora bathed the earth / I felt the colors take me in baptism / and 
knew the warmth and wonder of re-birth (King, el.ref.). 

Квітка – уніфіковане дерево, слово flower знаходиться на периферії логіко-поняттєвого складника 
етноконцепту BUSH (ДЕРЕВО). У вірші "A Black Rose" П. Баттігіга фітонім "чорна троянда" асоціюється з 
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аборигеном через спільну сему "колір" (пор.: чорна шкіра аборигенів та чорний колір квітки). Падаючі 
пелюстки квітки (petal) символізують втрачену надію. Коли троянду зрізують, вона втрачає пелюстки, так само 
і абориген втрачає надію, коли його позбавляють історії, мови, культури, землі, всього того, чим він так 
пишався й цінував: A black rose / Why not / An aboriginal flower perhaps  / A symbol of absent love / And/ Each petal 
could fall / To the ground / As / A symbol of lost hope / For / Their lost land / Their lost cause / Their lost children / And 
/ Just lie there and die / In the sun and the rain / Or / Blow away in the wind / Why not…(Buttigieg, el.ref.). 

Символ квітки характеризується багатозначністю в австралійських поетичних текстах. Так, наприклад, 
будівлю оперного театру в Сіднеї імліковано через метонімічний образ квітки в уривку "A Vision Splendid" 
В. Делі: The Capital Australian, / With waving banners plumed –  / A shining flower of marble –  / Magnificently 
bloomed…(Daley, el. ref.). 

Фітонім rose (троянда) також приймає участь у створенні нового етноспецифічного образу тяжкої долі 
фермерів. У вірші "When the Sun's Behind the Hill" К. Дж. Денніса  йдеться про важку працю фермерів.  У 
підґрунті образу, що об’єктивовано  метафорою: a farmer's life ain't roses and his work is never done (Dennis, el. 
ref.) лежить концептуальна модель: ЖИТТЯ – ВИПРОБУВАННЯ, ЖИТТЯ – НЕСКІНЧЕНА РОБОТА. 

Ідею окультурення імпліковано через опозицію "місто : Буш", в поетичному тексті "Bush Spirit" Дж. Хейг 
(Haig, el. ref.) вона трансформується за допомогою  флористичних образів троянд і диких квітів. Троянди на 
могилі  – ознака міського життя, дикі квіти  – символ Бушу. Дерево евкаліпту, що височіє над могилою, 
оберігає спокій померлого. 

Окультурення рослин й відповідно тварин пов’язується аборигенами австралійського походження з втратою 
сакральності, самобутності. Тому найчастише саме фітонім gumtree (евкаліпт) асоціюється у австралійців із 
символом Світового Дерева, адже це дерево спроможне протистояти варварському натиску "білих", які 
намагаються знищити природну красу країни, вирубуючи дерева, впроваджуючи швидке окультурення 
австралійських земель, воно здатне зберегти в тяжких для виживання умовах свою неповторність й 
специфічність. Сьогодні евкаліпт (gumtree) став австралійським рослинним символом витривалості, здатності 
адаптуватися до тяжких умов  житття. У поетичних текстах абориген, мешканець Бушу, уподібнюється дереву, 
евкаліпту, вони обидва мають стійкий дух, і здатні пристосовуватись до тяжких природних й соціальних умов, 
їм допомагає вижити накопичена волога (у випадку з аборигеном, силу він черпає з Бушу), енергія.  

Евкаліптове дерево знаходилось у австралійських аборигенів у пошані. Однією з причин шанування 
евкаліптів була їх вологолюбність. У давні часи аборигени з повагою відносились до води, а це дерево завжди 
росло тільки там, де була вода. Згодом евкаліпт (gumtree) став австралійським рослинним символом 
витривалості, здатності адаптуватися до тяжких умов  житття. В Австралії понад 450 різновидів евкаліптів, 
дерева поширені всюди: від вологих лісів до сухих пустель і гірських вершин. У вологому кліматі коріння 
евкаліпта так могутньо висмоктує вологу з ґрунту, а потім дерево випарює її через листя, що воно навіть 
отримало назву "дерево-насос" [8]. При цьому крона майже не дає тіні, тому евкаліптові ліси на диво світлі.  

У вірші "Municipal Gum" K. Волкер імпліційно виражена ідея тяжкого пристосування аборигена до міського 
життя. Для актуалізації ідеї  адаптації використано фітонім  gumtrеe: лише евкаліпт спроможний призвичаїтись 
до тяжкого міського життя, вижити в складних умовах освоєння людиною незайманої австралійської природи, 
там, де земля вкрита розпеченим асфальтом. Це дерево має могутні корені і здатне накопичувати вологу в 
своєму листі. Абориген, мешканець Бушу, уподібнюється дереву, евкаліпту, бо вони обидва мають стійкий дух, 
і здатні пристосовуватись до тяжких природних й соціальних умов, їм допомагає вижити накопичена волога (у 
випадку з аборигеном, силу він черпає з Бушу), енергія. Номінативні одиниці cool, poor, broken, hell, hung head, 
listless, mien експлікують негативні конотації, пов’язані з життям у місті: Gumtree in the city street, / Hard 
bitumen around your feet, / Rather you should be / In the cool world of leafy forest halls / And wild bird calls. / Here 
you seem to me / Like the poor cart-horse / Castrated, broken, a thing wronged, / Strapped and buckled, its hell 
prolonged, / Whose hung head and listless mien express / Its hopelessness. / Minicipal gum, it is dolorous To see you 
thus / Set in your black grass of bitumen;…(Walker, el. ref.). 

Отже, аналіз поетичних текстів уможливив виявлення етнокультурних словесно-поетичних образів, що 
мають в своїй основі архетипну рослинну семантику, суть якої зводиться до таких смислів, як життєдайний 
ріст, сакральна плодюча сила, квітчастість сущого у загальнокосмічному масштабі, тобто про речі, 
безпосереднім уособленням яких слугує етнокультурний символ "світового дерева". Дуалістичний характер 
дерева в австралійській культурі пояснюється етноспецифічними уявленнями аборигенів оточуючого світу, для 
них дерево було водночас символом народження й смерті.       

Архетипні уявлення австралійських аборигенів про Bush (як World Tree) актуалізуються в етнокультурних 
словесно-поетичних образах, у яких World Tree осмислюється через фітоніми та атрибути рослин: wattle 
(акацію), gum (евкаліпт), fern (папороть), waratah (телопею), root (корінь), bloom (цвіт), що є символами 
міфопоетичної картини австралійського етносу. Спектр вегетативних об’єктивацій етноархетипу World Tree 
представлено розмаїттям вилучених етноспецифічних словесно-поетичних образів: дерево – зберігач традицій,  
дерево – схованка смерті, дерево – притулок / захист, дерево – символ смерті й народження. Різноманітна флоро 
символіка в австралійській поезії як імпліцитно, так і експліцитно актуалізує саме етноархетип World Tree. 
Архетипний образ World Tree є, так би мовити, когнітивною основою, яка породжує нові поетичні образи-
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символи, насамперед: grave, cradle, freedom, boomerang тощо, саме через реконструкцію архетипних образів 
постає розуміння вічного й минущого, життя й смерті.   

Подальшою перспективою дослідження може бути виявлення лінгвостилістичних засобів вербалізації 
етноконцепту BUSH, ядром якого є етноархетип  World Tree, в австралійських поетичних текстах.  
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Матеріал надійшов до редакції 04.02. 2013 р. 

Маляренко И. А. Фитонимы, обозначающие архетипные образы духовного мира австралийських 
аборигенов в поэтичных текстах. 

Статья посвящена анализу фитонимов, которые принимают участие в формировании этнокультурных 
словесно-поэтичных образов.  Выявлено символическое значение фитонимов, исследована специфика их 

образных коннотаций и особенностей функционирования в австралийских  поэтичных текстах,  определена 
роль этноархетипа World Tree в формировании архетипных и новых этнокультурных словесно-поэтичных 

образов, представлен спектр вегетативных объективаций этноархетипа Bush (World Tree), проанализированы 
лингвокогнитивные механизмы актуализации этнокультурных словесно-поэтичных образов, которые имеют в 

своей основе архетипную растительную семантику. 

Malyarenko I. O. The Phytonyms Actualizing the Archetypal Images of the Spiritual World of the Australian 
Aborigines in  the Poetic Texts. 

The article focuses on the analysis of the phytonyms that create the ethnic verbal and poetic images. The symbolic meaning 
of the phytonyms is outlined and the peculiarities of their connotations and functioning in the Australian poetic texts are 
studied, the role of the archetype World Tree is emphasized, the archetypal and new ethnic verbal and poetic images are 
analyzed, the range of the vegetative objectifications of the archetype World Tree is given, the linguistic and cognitive 
mechanisms to actualize the ethnic verbal and poetic images with the archetypal vegetative semantics are specified.  
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ОБРАЗ ПОЕТА В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УОЛТА УЇТМЕНА 

У статті розглянуто фрагменти художньої картини світу Уолта Уїтмена, з особливою увагою на 
всеохоплюючий образ поета-митця. Доведено, що найважливішим джерелом світобачення та 

першопричиною творчих пошуків та відкриттів поета стали постулати літературно-філософської 
течії трансценденталізму. Проаналізовано ключову одиницю "poet", яка розкриває особливості 

авторського світобачення. 

Нові тенденції на сучасному етапі розвитку лінгвопоетики характеризуються детальним опрацюванням 
проблеми мовної особистості письменників. Когнітивні поетологи (А. О. Ліпгарт, Н. П. Неборсіна, 
І. М. Колєгаєва) акцентують увагу на стратегіях отримання інформації, втіленої в літературному творі, 
виявленні специфіки когнітивного стилю поетів і прозаїків, зосереджуються на визначенні способів відбиття в 
мові творчої особистості концептуальної картини світу.  

Для такого дослідження великий інтерес становить творчість видатного американського письменника, 
одного з основоположників національної літератури США – Уолта Уїтмена. У ракурсі когнітивно-дискурсивної 
парадигми відкрились нові перспективи осмислення  його творів, вивчення яких набуває все більшої 
значущості, як в царині лінгвокультурології, так і когнітивній лінгвістиці.  

Актуальність статті визначається необхідністю вивчення найважливіших лексичних домінант поетичної 
збірки Уолта Уїтмена "Листя трави", що сприяють усвідомленню особливостей індивідуальної картини світу 
митця художнього слова. Метою статті є розгляд ключової одиниці "poet", Уолта Уїтмена – образу поета, 
спричинений значною мірою філософією американського трансценденталізму. Об’єктом дослідження є 
концептуальний простір поетичної збірки Уолта Уїтмена "Листя трави", предметом – ключове слово "poet".  

Наукова новизна полягає у недостатньому вивченні лексичного складу поезії Уолта Уїтмена, ключових 
слів зокрема, що слугують засобом встановлення градації концептуальних пріоритетів у світосприйнятті поета, 
а також виявлення індивідуальних характеристик у його концептуальній системі.  

Художній текст протягом довгого часу залишається об’єктом досліджень різноманітних царин лінгвістики. 
У сучасному українському мовознавстві створено школу лінгвістичного аналізу художнього тексту. Це праці 
С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт, Н. М. Сологуб, В. А. Кухаренко, Л. О. Ставицької, Ю. С. Лазебника, 
А. К. Мойсієнка та ін. У цьому плані варто назвати монографії Н. М. Сологуб "Мовний світ Олеся Гончара 
(мовний аспект)" (1991), Н. В. Слухай-Молотаєвої "Художній образ у дзеркалі міфу етносу: М. Лермонтов, 
Т. Шевченко" (1996), Т. О. Мейзерської "Проблеми індивідуальної міфології (Т. Шевченко – Л. Українка)" 
(1997), А. К. Мойсієнка "Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: декодування Шевченкового вірша" 
(1997). Вчені одностайні у визначенні художнього тексту, підкреслюючи, що текст – модель світу, відображена 
через призму авторського сприйняття, це система образів, властивих даному тексту і ніякому іншому; це 
особливий тип реальності, який характеризується своїм особливим простором (реальним або уявним), своїм 
відчуттям часу, своїм особливим психологічним світом та моральною стороною, яка пройшла крізь призму 
творчої думки митця [1–4]. 

Дослідження художньої картини світу представлено у великому корпусі наукових праць (передусім, у розвідках 
А. Вежбицької, Л. А. Лисиченко, В. П. Сімонка, Ж. П. Соколовської, С. А. Жаботинської, В. В. Жайворонка та ін.).  

Вчені переконані, що розгляд художньої картини світу систематизує вивчення творчості кожного митця, 
адже вона (модель) презентує авторське світобачення, розуміння письменником ідеалу, унаочнює значущі для 
нього складові світу, акцентує відношення між ними. Вона – результат суб’єктивного (авторського) його 
сприйняття, впорядкованого, образно оформленого й реалізованого в художньому творі. Особливості 
художнього втілення світу дозволяють вести мову про функціонування в художньому творі моделі-аналога 
(твориться відповідно до вже наявних об’єктів, реальних з позиції творця відношень між ними) і моделі-зразка 
(змодельований автором світ пропонується ним як зразок). Унікальність літератури як виду мистецтва полягає в 
тому, що моделювання реалізується в ній подвійно: моделюючи дійсність, що відбилася протягом тисячоліть у 
свідомості народу, мова виступає "моделюючою системою" [5: 24]. Основою моделі світу в такому ракурсі є 
система бінарних опозицій, яка віддзеркалює дійсність не лише в мові загалом, а й у мові художнього твору.  

Індивідуальна картина світу в поезії Уолта Уїтмена – явище складне, подекуди синкретичне. Її природа 
випливає із сутності типу творчості поета, вона значною мірою увібрала у себе традиції американського 
романтизму та основні постулати провідної літературно-філософської течії XIX століття трансценденталізму. 
Трансценденталізм Уолта Уїтмена – це той необхідний фон, на якому творчість письменника може бути 
сприйнята у всій своїй глибині та багатогранності. 

Особливе місце в світобудові письменника належить концепції поета як пророка та провидця, що 
орієнтується на вчення трансценденталістів. Характерними рисами поета вважались його нероздільність зі 
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всесвітом, здатність сприймати трансцендентні істини. Він в очах Уолта Уїтмена став посередником між світом 
божественним та земним. Поет соціально самовизначився, він прагне подолати рабство і послідовно й відкрито 
бореться, щоб здійснити цю мрію, виголошуючи себе поетом кожного бунтівника, прагнучи злитися з народом 
і стати його речником. Художня творчість мислиться як дієве втручання в життя, письменник відчуває себе 
нащадком революції, її продовжувачем у сфері духу та моралі. Етичний уїтменівський пафос – прагнення 
привести людське життя, приватне та суспільне, у відповідність з принципами справедливості та добра. У книзі 
Дж. Маліса про поезію Уїтмена знаходимо такий погляд письменника на роль поета у суспільстві: генієм можна 
визнати тільки художника, який володіє могутнім розумом, скеровує людину в глибини всесвіту [6: 37].  

Одним з ключових елементів поетичної збірки "Листя трави" є лексична одиниця poet, яка допомагає 
Уолту Уїтмену визначити особливу місію поета наступним чином: 

Poets – artists greatest of any, with cherish’d lost designs, 
Bards of the great Idea! Bards of the peaceful inventions! 
Bards with songs as from burning coals or lightning’s fork’d stripes [7: 287]. 
Контекст уривка з  іменником poets та словами синонімічного ряду artists та bards привертає увагу читача до 

виняткової ролі поета, який з гордістю виконує свою місію провісника.  Епітет great (greatest) artists підсилює 
величність митця. У метафоричних контекстах слово poet створює підсилений експресивний ефект: 

Of these States the poet is the equable man, 
Not in him but off from him things are grotesque, eccentric, fail of their returns, 
Nothing out of its place is good, nothing in its place is bad,  
He is the arbiter of the diverse, he is the key, 
He is the equalizer of his age and land [7: 279]. 
Завдяки особовому займеннику he, що вживається зі словами arbiter, key, equalizer, Уолту Уїтмену вдається 

створити образ митця, вичерпним та досконалим. Поет постає перед нами як третейський суддя, під пильним 
поглядом якого знаходиться світ у всій своїй багатоманітності, він – ключ до пізнання. Подібний випадок 
метафоризації лексеми poet спостерігаємо і в наступному прикладі: 

The singers do not beget, only the Poet begets.  
The words of true poems do not merely please, 
The true poets are the august masters of beauty [7: 139]. 
Вживання слова poet з означенням true, підсилене емотивним метафоричним словосполученням (august 

masters of beauty), дозволяє відчути пафосність уривку, що акцентує виняткове право поета бути співцем краси. 
Головне завдання Уолта Уїтмена – переконати читача в життєвій необхідності поезії, що несе чистоту та 

очищення. Мету власної творчості поет виголошує таким чином: 
Which poets vainly seek to put in rhyme, historians in prose, 
Invoking here and now I challenge for my song. 
I am the poet of the Body and I am the poet of the Soul, 
The pleasures of heaven are with me and pains of hell are with me [7: 379]. 
Передати глибину образу та атмосферу піднесеності допомагають антонімічні пари іменників body-soul, 

pleasures-pains, heaven-hell, а створена автором паралель poet of body – poet of soul, підтверджує його невпинне 
прагнення осягнути все приховане та непідвладне, зазирнути у всі куточки людської душі, відчути біль та 
радість буття, адже він отримає божественне благословення оспівувати красу людського тіла та душі. 

Особливістю індивідуального світосприйняття Уолта Уїтмена є його прагнення бути невід’ємною часткою 
суспільства, жити спільним життям, розділяючи усі людські радості в рівній мірі з людським горем. Розвиток 
цієї теми знаходимо в наступному контексті, де особовий займенник I (poet) разом з номінативними одиницями, 
що позначають інші професії, у метафоричному контексті сприяють більшій виразності тексту: 

O the whaleman’s joys! O I cruise my old cruise again! 
To be a sailor of the world bound for all port a ship itself 
A swift and swelling ship full of rich words, full of joys [7: 154]. 
Поетові вдалося створити особливий алегоричний образ: ship (корабель) – це сам поет, моряк у життєвому 

морі, який пливе у власному човні зі слів та почуттів; ship – це поезія, "знаряддя праці", його засіб пересування, 
що допомагає осягнути навколишній світ. 

Для Уолта Уїтмена поет – уособлення людей усіх професій, практична діяльність яких захоплює та зачаровує: 
I  am of old and young, of foolish as much as the wise. 
Comrade of raftsmen and coalmen, comrade of all who shake hand and welcome to drink and meat. 
A farmer, mechanic, artist, gentleman, sailor, quaker, lawyer, physician, priest. 
I resist any thing better than my own diversity [7: 39]. 
Своє авторське переконання в беззаперечній приналежності поета до людини будь-якої професії Уолт 

Уїтмен виражає за допомогою спеціального розміщення особового займенника I (poet) з прикметниками 
опозиційних пар old-young, foolish-wise, іменником comrade та переліком професій. Такі перевтілення героя 
давали можливість поету переконати читача в ціннісному статусі кожної людини, створити образ людини-
працівника вичерпним та переконливим. 
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Образ узагальненості властивий для поетичної картини письменника. Поет використовує його повною 
мірою і для змалювання політичного життя країни. Уолт Уїтмен виголошує себе і божественним міністром, і 
президентом країни. Він вірить у те, що людина є особистістю, вона не краплина у величезному океані нації, 
тому що вона вільна: 

Why what have you thought of yourself?  
Is it you that thought the President greater than you?  
Have you outstript the rest? are you the President?  
I  am he that walks with the tender and growing night,  
I call to the earth and sea [7: 41]… 
На рівні тексту ця думка акцентується завдяки лексичній паралелі іменника President з референтами 

особових займенників I, you, he (President – you – I – he). Письменник ніби ставить читачеві питання, однак не 
очікує на нього відповіді, адже відповідь у нього вже є: саме він, людина світу, творить історію країни та несе 
відповідальність за достойне життя кожної людини. 

Характерними рисами поета трансценденталісти вважали його нероздільність із Всесвітом, здатність 
сприймати трансцендентні істини. Поет є посередником між світом божественним та земним [8: 937].  

Саме поетові Уолт Уїтмен дарує особливу проникливість душі, здатність бачити світ в його правді та 
досконалості. Поет проголошує себе Божим сином у всіх релігіях світу, для всіх народів, він – істинний носій 
Бога в душі, що у мові відображається завдяки спільному контексту імен Богів Jehovah, Old Brahm, Saturnius з 
особовим займенником I: 

Chanting the square deific, out of the square entirely divine, 
Solid, four-sided, (all the sides needed,) from this side Jehovah am I , 
Old Brahm I  and I Saturnius am. 
And I know that the spirit of God is the brother of my own [7: 354]. 
У цьому уривку поет за допомогою інверсії, а також словам deific, divine підкреслює авторську безпомилкову 

впевненість у своїй високій місії та особливому призначенні. Поет – посланець бога, який дарує світові величні 
пророцтва. У плані вираження ця думка У.Уїтмена реалізується шляхом контактного вживання особового 
займенника I з лексичними одиницями мікрополя God, Lord, Christ, де інверсійні та еліптичні конструкції, вжиті в 
окличних реченнях, додають уривкові більшої переконливості звучання та атмосфери піднесеності:  

With gentle hand extended, the mightier God am I ,  
Foretold by prophets and poets in their most rapt prophecies and poems,  
From this side! the Lord Christ  gazes! Hermes I !  
All sorrow, labor, suffering, I, tallying it, absorb in myself,  
Many times have I been rejected, taunted, put in prison, and crucified, 
For I am affection, I  am cheer-bringing God, with hope and all-enclosing charity  
Young I pass knowing well I am destin’d myself to an early death [7: 596]. 
Іменник God емоційно збагачується завдяки прикметникам mightier та cheer-bringing. Вищенаведену думку 

спостерігаємо і в цьому прикладі: 
Trinitas divine shall be gloriously accomplish’d and compacted by the true son of God, the poet,  
Nature and Man shall be disjoin’d and diffused no more, the true son of God shall absolutely fuse them. 
Finally shall come the poet worthy that name,  
The true son of God shall come singing his songs [7: 462]. 
Додаткового символічного осмислення слово poet, вжите в інверсії, (неначе воно є вершиною піраміди, 

якщо його представляти іншими категоріями), набуває завдяки метафорі (poet… the true son of God) (поет – 
істинний син Божий), винесеної автором у сильну позицію віршованого уривку, вжитої у лексичному повторі, 
до складу якої входить лексема God, і яка викликає в контексті асоціацію божественності поета. Саме таким 
чином Уолт Уїтмен виражає своє безпомилкове авторське переконання у високому призначенні поета, в 
божественній силі його поезії. 

Таким чином, аналіз лексичного складу поетичної збірки Уолта Уїтмена "Листя трави", а саме ключової 
одиниці "poet", дав можливість не лише побачити особливе призначення поета на сторінках його поезій, але й 
реконструювати індивідуальну художню картину світу митця. 
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Михасив Т. С. Образ поэта в художественной картине мира Уолта Уитмена. 

В статье рассмотрены фрагменты художественной картины мира Уолта Уитмена, с особым вниманием к 
всеохватывающему образу поэта-художника. Доказано, что главным источником мировоззрения и 

первопричиной  творческих поисков и открытий стали постулаты литературно-философского течения 
трансцендентализма. Проанализирована ключевая единица "poet", которая раскрывает особенности 

авторского мировоззрения. 

Mykhasiv T. S. The Image of Poet in Walt Whitman’s Poetic Picture of the World. 

The article deals with the fragments of Walt Whitman’s poetic picture of the world. The special attention is paid to a 
catchall image of a poet. It has been proved that the main sources of his world view as well as prime cause of the 

creative searches and discoveries are based on the postulates of the American philosophy of transcendentalism. The 
special attention is focused on the metaphorical contexts that reveal specific shades of meaning which enrich the 

semantic structure of the key word "poet" and bring to light the peculiarities of the cosmic scope of Walt Whitman’s 
poetic picture of the world. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНА ДЕРИВАЦІЯ  В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Статтю присвячено аналізу специфіки функціональної організації конкретної галузевої термінології для 
подальшого розвитку теоретичного і прикладного термінознавства. Розглянуто семантично-порівняльний 

аналіз, зіставлення функцій термінів та їх значення. Сформульовано закономірності створення і 
функціонування термінів і терминосистем. Встановлено закономірності становлення і розвитку окремих 
терміносистем, зіставлено функції термінів. Представленодо вивчення розробки теоретичних проблем 

термінології наукової дисципліни ''термінотворення'', яка покликана формулювати закономірності створення і 
функціонування термінів і терминосистем. 

У період науково-технічного  прогресу серед функціонально різних стилів мови великого значення набуває 
науковий стиль. Особлива форма викладу певної сукупності мовних засобів для передачі наукових ідей, гіпотез, 
відкриттів викликає надзвичайний інтерес лінгвістів. Останнім часом дослідженню наукових підмов 
присвячена велика кількість робіт, але, проте, питання формування аранжування термінологічної лексики 
метамови ряду конкретних наук залишаються невирішеними. Так, зокрема, йде мова про термінологічну 
семантику і лексику в сільськогосподарській галузі, які не були детально освітлені і в англістиці, тим більше, в 
порівняльному плані. Ця термінологія включає безліч термінологічних підсистем. Актуальність дослідження 
зумовлена необхідністю вивчення лексико-семантичних особливостей термінологічної підсистеми аграрної 
галузі науки і виробництва в англійській мові.  

Доцільність дослідження визначається безперечною значущістю лінгвістичних робіт, присвячених 
вивченню специфіки функціональної організації конкретної галузевої термінології для подальшого розвитку 
теоретичного і прикладного термінознавства. Обрана тема пов'язана з життєво важливою, одвічною для 
суспільства сферою діяльності, в якій постійно відбувається сільськогосподарське виробництво. Вивчати 
спеціальну лексику можна різними методами і способами. Якщо об'єктом дослідження стає значення терміну, а 
метою – виявлення його специфічних особливостей в англійській мові, то здійснити поставлене завдання 
допоможе семантичний аналіз термінів. Термін "семантика" вперше був презентований в 1897 році М. Бреалем. 
Семантичний аналіз з’явився значно пізніше. Цей спосіб дослідження складається з двох етапів: 

1) вивчення семантики термінів у мові; 
2) зіставлення семантики термінів в декількох мовах з метою виявлення схожості і відмінностей. 
Семантико-порівняльний аналіз подібний до дедуктивного методу, який вживається в логіці, – від 

конкретного до загального: від значення термінів до загального значення окремих груп термінів і до лексико-
семантичних категорій. 

Семантико-порівняльний аналіз – це система прийомів, які використовуються для виявлення загального і 
особливого в порівнюваних мовах. 

Цей аналіз розпочинається з найпростішого – з вивчення процесу номінації : 
а) формування термінів; 
б) формування значень термінів. 
При дослідженні формування термінів семантико-порівняльний аналіз базується  на способах 

термінотворення, на морфологічній структурі термінів, а при вивченні формування значень термінів цей аналіз 
базується на знаннях з області етимології і історії мови. Потім досліджуються ознаки, покладені в основу 
номінації в мовах, що зіставляються, тобто внутрішня форма термінів. Кожен предмет має багато ознак, а в 
назві ознак предмета представляється тільки через одну ознаку. Тому в різних мовах при формуванні значень 
термінів в процесі номінації можуть бути взяті різні ознаки предмета і, відповідно, внутрішня форма термінів в 
цих мовах буде різною. 

Семантико-порівняльний аналіз розглядає терміни не як ізольовані мовні одиниці, а як повноцінну частину 
загального складу мови. Його головним завданням є встановлення закономірностей становлення і розвитку 
окремих терміносистем, зіставлення наступних функцій термінів: 

1) номінативна - назва предметів і явищ науки (процес номінації термінів) [1: 103]; 
2) комунікативна - спілкування. Цей аналіз досліджує сферу фіксації і реалізації значень термінів на основі 

контексту. Термін полегшує процес спілкування і взаєморозуміння між фахівцями певної сфери знань.  
Семантико-порівняльний аналіз вивчає не лише пряме (термінологічне), але і переносне 

(детермінологізоване) значення термінів: 
1) евристично-повчальне – терміни є інструментом освоєння спеціальності. Для того, щоб полегшити процес 

їх засвоєння, цей аналіз виділяє лексико-семантичні групи термінів, "тематичні" стилі термінів із загальним 
значенням. Це вносить деяку впорядкованість при вивченні термінів; 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 68. Філологічні науки 

184 

2) інформаційне – терміни є джерелом отримання інформації і засобом прискорення науково-технічного 
прогресу. Семантико-порівняльний аналіз передбачає вивчення лексико-семантичних категорій і причин їх 
виникнення. Адже якщо термін є полісемічним, його інформаційна насиченість зростає. 

Починаючи з 30-х років XX століття термінологія стає об’єктом вивчення лінгвістів. Успішна розробка 
теоретичних проблем термінології сприяла народженню нової наукової дисципліни "термінотворення", яка 
покликана формулювати закономірності створення і функціонування термінів і терминосистем [2: 27]. 

Засновником російської наукової термінології є Д. С. Лотте. Він уперше поставив питання про необхідність 
систематизації, уніфікації і стандартизації термінології на основі розробленої їм теорії терміну [3: 12]. Учений 
висунув тезу про "ідеальний термін": термін має бути однозначним, точним, коротким, таким, що не має 
синонімів і внутрішньогалузевих омонімів, а також має бути благозвучним [4: 36]. Він дав свою класифікацію 
запозичених термінів і вивів деякі правила правопису складних термінів [5: 4]. Його дослідження зробили 
величезний вплив на розвиток вітчизняної наукової термінології. 

В. П. Даниленко довів неспроможність гіпотези Д. С. Лотте [6: 16]. Він підтвердив необхідність вважати 
термін не особливим словом, а словом в особливій функції. В. П. Даниленко в основному займався вивченням 
російської термінології. 

Вивченням сучасних терміносистем англійської, французької, німецької і російської мов займалася 
Л. Б. Ткачова. У своїх дослідженнях вона використала комп’ютерну обробку даних. Л. Б. Ткачова вивчала різні 
аспекти термінології, але особливу увагу вона приділяла ролі термінів у забезпеченні науково-технічного 
прогресу [7: 76]. Вона розглядала у своїх роботах проблеми, пов’язані із статусом ономасійних і гіпотетичних 
термінів. Її погляд на термін співпадав з точкою зору В. П. Даниленко, який стверджував, що "термін – це слово 
в особливій функції", і це твердження, на наш погляд, є найбільш правильним [7: 39]. 

Термінологічні дослідження Б. Н. Головіна викликали багато суперечок в російській лінгвістиці. Він вважав, 
що синонімії у термінів бути не може, і пропонував замінити поняття "синонімія" на "дублетність" для 
позначення тотожності значень [8: 29]. З цим ми не можемо погодитися, оскільки терміни – синоніми можуть 
бути як абсолютними, так і відносними, а "дублетність" – це завжди щось відносне. Лінгвіст Л. А. Новіков при 
дослідженні семантики слів російської мови запропонував проводити семантико-порівняльний аналіз 
спеціальної лексики поетапно: від значення одного терміну до загального значення певної групи термінів. Він 
детально досліджував лексико-семантичні категорії термінів, дав свої визначення цим категоріям, а також 
вказав головні причини виникнення полісемії, омонімії, антонімії і синонімії термінів [2: 21]. 

Е. Г. Бєлявська у своєму дослідженні семантики слова запропонувала розрізняти семну і семантичну 
структури слова. Однією з її точок зору, з якою ми повністю згодні, є те, що синоніми не завжди виконують 
функцію заміщення в тексті і що взагалі рахувати функцію заміщення властивістю синонімів є помилковим. 
Цей висновок, до якого вона прийшла після вивчення семантики мовних одиниць, має величезне значення для 
дослідження внутрішньогалузевої синонімії, оскільки він допомагає подивитись по-новому на синоніми і їх 
семантику [8: 110]. Проблемі мотивованості терміну присвячено лінгвістичне дослідження, проведене 
Т. Л. Канделаки. У цій роботі було запропоновано розділяти будь-яку термінологію на певні категорії, які 
повинні розташовуватися в ієрархічному порядку [9]. 

Т. Р. Кияк, як і Т. Л Канделакі, займався вивченням мотивованості термінів. Як і Д. С. Лотте, він висунув ряд 
своїх вимог до терміну. Він виступив проти необгрунтованих запозичень в термінології, вважаючи, що запозичення 
тільки ускладнюють процес комунікації між фахівцями якої б то не було сфери знання, і пропонував відмовитися від 
непотрібних запозичень і використати мовні засоби національної мови. Услід за Д. С. Лотте він виступав проти 
немилозвучних термінів, вважаючи, що таких  термінів в термінології бути не повинно [10: 3]. 

Е. С. Кубрякова досліджувала проблему мотивованості мовної одиниці з точки зору її морфологічної 
структури, дала своє визначення мотивованим і невмотивованим одиницям мови, а також розглянула один із 
способів формування термінів – морфологічний (афіксація) як формальну операцію, за допомогою якої 
створюються мотивовані терміни [11: 12]. 

Вона вважала, що абревіатури не належать ні до мотивованих, ні до невмотивованих термінів, вважаючи, що 
вони є проміжною ланкою між ними [12: 37]. Статус абревіатур, тобто міра їх мотивованості ще до кінця 
невивчений. 

У сучасному практичному словотворенні виразно намітилася тенденція проведення аналізу семантичного 
принципу, метою якого є виявлення словотворчих засобів, обслуговуючих певну лексико-семантичну категорію. 

Оскільки сільськогосподарські терміни є масивом взаємозв'язаної між собою лексики, об’єднаної загальним 
смисловим завданням і які відрізняються один від одного, як характером позначення, так і специфічними 
словотворчими особливостями, проведення експериментального матеріалу через процедуру аналізу методом 
словникових блоків дозволяє визначити характерну для нього семантичну спеціалізацію способів і засобів 
термінологічної номінації. 

Перспективи цього дослідження визначаються тим, що семантика термінів сільського господарства вивчається 
не в якійсь одній мові, а в зіставленні англійської з російською мовами. Термінологія сільського господарства 
дуже велика за своїм обсягом, що до певної міри ускладнює процес її дослідження. Семантико-порівняльний 
аналіз сільськогосподарської термінології дає можливість виявити властивості і закономірності у цій галузі науки, 
як в англійській, так і в російській мовах. Знання цих властивостей і закономірностей потрібне, оскільки воно 
дозволяє порівняти термінологію сільського господарства в цих мовах і визначити хід її розвитку в майбутньому. 
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Прогнозування розвитку термінології сільського господарства полегшить процес її вивчення і перекладу, отже, 
знання термінології потрібне як усім лінгвістам і перекладачам, так і вченим-фахівцям. 
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Матеріал надійшов до редакції 17.01. 2013 р. 

Помигуева Л. П. Терминологическая деривация в научно-технической сфере английского языка. 

Статья посвящена анализу специфики функциональной организации конкретной отраслевой терминологии для 
дальнейшего развития теоритического и прикладного языкознания. Рассматривается семантическо-

сравнительный анализ, сопоставление функций терминов и их значений. Сформулированы закономерности 
образования и функционирования терминов и терминосистем. Установлены закономерности становления  и 

развития отдельных терминосистем, сопоставлены функции терминов. Представлены для изучения 
разработки теоретических проблем терминологии научной дисциплины ''терминообразования'', которая 
направлена формулировать закономерности образования и функционирования терминов и терминосистем. 

Pomiguyeva L. English Scientific and Technical Sphere Terminological Derivation. 

The article deals with the analysis of concrete branch terminology specific functional organization for the theoretical 
and applied termsystem further development. A semantically-comparative analysis, terms function comparison and 

their meanings are analyzed taking into consideration different linguists theories. The term and termsystem formation 
rules and their functioning are formulated in the article. Separate termsystems formation and development are 

presented, term functions are confronted. The author presents for learning the theoretical terminology problems 
concerning the science ''termformation'' development'. This science is orientated to formulate terms and termsystems 

law creation and their functioning. 
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ТЕРМІН ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ТЕРМІНОЗНАВЧИХ ТА ДИСКУРСОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
З ПРОБЛЕМ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Статтю присвячено дослідженню ролі терміна у фаховому дискурсі з проблем комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій. Висвітлено питання, пов’язані насамперед, із роллю та місцем термінів у лексичній 
системі мови, специфікою його функціонування. Розглянуто основні характеристики терміна та вимоги, які 

висуваються до нього. Особливу увагу приділено диференціації категорій  термінів. 

Лінгвістична природа терміна визначається його приналежністю до спеціальної мови. Інвентар мовних 
засобів є загальним для літературної мови і її функціонального стилю – термінології, однак у мові науки відбір, 
організація і функціонування мовних засобів репрезентовано специфічно. Ця специфіка полягає у свідомості 
добору мовного інвентарю, у системних та спеціальних функціональних властивостях термінів. Свідомість, 
спланованість у номінації понять є принциповою характеристикою генезису термінів, поява яких відрізняється 
від стихійного виникнення слів загальної мови. У термінотворенні дослідник користується різноманіттям 
мовних засобів, які є в його мовній свідомості, дотримуючись мовних закономірностей. Термін – це не 
особливе слово, а слово в особливій функції. 

Визначення основного поняття – терміна є важливою проблемою дослідження термінології. Наукове 
визначення (дефініція) терміна як виразника наукового поняття певної галузі наук є його незаперечною 
ознакою. Проблема лише в доборі певного типу та правильному формулюванні дефініції. Питанням дефініції 
терміна присвячені праці О. О. Реформатського, Е. Ф. Скороходька, І. Н. Волкової, О. С. Герда, Т. Р. Кияка, 
С. Д. Шелова. У науці поєднуються логічний і лінгвістичний аспекти теорії дефініцій. Конкретна мета роботи 
(укладання словників, термінологічних стандартів тощо) зумовлює вибір того або іншого типу дефінування. 

З відомих видів (родо-видова, партитивна, операціональна та ін.), в термінологічній практиці найчастіше 
використовується родо-видова дефініція, яка спирається на дві складові: 1) вказівка на найближчий рід; 2) 
вказівка на видову відмінність. Формулюючи дефініції термінів певної галузі науки за цим принципом, можна 
домогтися високого рівня системності термінології, її точності та однозначності, адже термін вважається 
членом термінологічної системи тільки тоді, коли до нього застосована дефініція "через найближчий рід і 
видову відмінність" [1: 52]. 

Оскільки термін має чітку дефініцію, він є стилістично нейтральним (незалежним від контексту) в 
термінологічному полі. За межами конкретного термінологічного поля термін може втратити свої ознаки і 
змінити значення – детермінологізуватися [1: 45]. Але, якщо йдеться про використання терміна певної галузі 
знань у тексті іншої наукової субмови, зміни значення, як правило, не відбувається. 

У працях Д. С. Лотте висвітлив проблему системності термінологічної лексики та  наголосив на 
класифікаційній сутності терміна. На думку вченого, термінологічна лексико-семантична система 
зумовлюється насамперед класифікаційними ієрархічними зв'язками між поняттями [2: 10] 

Е. Ф. Скороходько вказує, що "системність лексики передбачає: системність плану змісту, тобто системність 
семантичного рівня лексики; системність плану вираження, тобто системність словесного наповнення, а також 
системність відповідності між планом змісту і планом вираження" [3: 74]. Таке трьохаспектне розуміння, на 
нашу думку, найточніше відображає сутність поняття системності в термінології. 

Системність прийнято вважати не тільки базовою ознакою термінології, а й основною вимогою до терміна. 
Тому головне завдання термінолога – працювати над підвищенням рівня системності термінолексики як на 
внутрішньому, так і на міжгалузевому рівні. 

Традиційно прийнято вважати, що термінам не властива експресія (О. О. Реформатський, В. П. Даниленко, 
Л. О. Симоненко та ін.). Наукові тексти характеризуються суворою логічністю викладу, об'єктивністю, тоді як 
художня література суб'єктивна і, відповідно, насичена емоційно-експресивними відтінками. 

Є. Ф. Скороходько запропонував наступні вимоги до термінів інформаційної мови: 
1. Термін повинен володіти абсолютною однозначністю (в будь-якому контексті він повинен виражати лише 

одне поняття); 
2. Формальна структура термінів повинна виражати зв’язки між поняттями, що допоможе у низці випадків 

знаходити в текстах інформацію про ті класи предметів, які точно не названі; 
3. Повинна бути передбачена можливість формальних перетворень термінів з метою отримання нових 

термінів для позначення новоутворених понять; 
4. Також повинна бути передбачена можливість автоматичного перекладу термінів з природних мов на 

інформаційну мову і навпаки. 
5. Термін повинен бути коротким [3: 99]. 
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А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк та З. Б. Куделько вважають, що сучасна мова науки й техніки висуває до термінів 
декілька вимог. Найважливішими з них є наступні: 

1. Термін повинен відповідати правилам і нормам певної мови. 
2. Термін повинен бути систематичним. 
3. Термінові притаманна властивість дефінітивності. Тобто, кожен термін зіставляється з чітким окремим 

визначенням, що орієнтується на окреме поняття. 
4. Термінові властива відносна незалежність від контексту. 
5. Термінології не притаманна синонімічність, яка заважає взаєморозумінню. 
6. Термін повинен бути точним, коротким, милозвучним та експресивно нейтральним [4: 218]. 
Поділяючи вищезазначені погляди на основні критерії терміна, зазначимо, що, на нашу думку, терміном 

іварто вважати слово, словосполучення або просто мовний знак, який репрезентує спеціальне поняття наукової 
чи професійної сфери знань. 

У комп’ютерному дискурсі велика кількість слововживань припадає на термінологічну лексику. Навіть 
невеликий текст – стаття – містить іноді до трьохсот-п'ятисот різних термінів. Це не випадково. Адже поміж 
усіх мовних засобів саме термін є головним носієм фахових знань. Саме він передає інформацію, заради якої 
створюється текст. У зв'язку з цим виникає питання: чи існують закономірності, які регулюють вживання 
термінів у тексті, а якщо існують, то чи не допоможе їхнє пізнання глибшому розумінню механізмів 
текстотворення. Термін – одиниця неоднозначна. Тому, досліджуючи фаховий дискурс, не досить враховувати 
"просто терміни". Варто розрізняти при цьому різні типи термінів, враховувати їхні системо- та 
текстозумовлені характеристики, які визначаються роллю терміна в системі мови та в конкретному тексті.  

Серед системозумовлених характеристик терміна чільні місця належать двом градуальним ознакам – 
коґнітивному значенню та інформаційній насиченості [3: 101]. Когнітивне значення вимірюється кількістю без-
посередніх та опосередкованих семантичних дериватів, інформаційна насиченість – кількістю безпосередніх та 
опосередкованих семантичних складників. Ці характеристики є системозумовленими у тому сенсі, що вони 
залежать від місця відповідного значення в системі значень лексико-семантичної групи слів, а також від 
семантичних зв'язків слова з рештою слів. Між когнітивним значенням та інформаційною насиченістю існує 
обернена залежність. 

Терміни з великою кількістю семантичних дериватів співвідносяться з основоположними поняттями 
відповідної царини знань. Більша частина цих термінів має широку сферу функціонування, вони відомі не 
тільки фахівцям відповідної галузі, але й широкому науковому загалу: сотриter 'комп'ютер', filе .'файл', тетоrу 
'пам'ять', рrogrат 'програма'. Серед них є також загальнонаукові та міжгалузеві терміни: data 'дані', іnformation 
'інформація', system 'система'. 

Терміни, що виражають вузькоспеціальні поняття високого ступеня диференціації (наприклад: register file 
with fixed-size register windows, window overflow, four-stage instruction pipeline, interleaving granularity) в 
більшості випадків залишаються без перекладу через відсутність відповідних еквівалентів у сучасних 
перекладних словниках.  

Терміни, що здебільшого мають велику інформаційну насиченість,  найчастіше відповідають складним 
спеціальним поняттям, наприклад: massively parallel access, user-directed parallel access, contiguous physical 
partition. В спеціальних словниках зафіксована лише частина таких одиниць. Серед відсутніх – багато нових 
термінів, зокрема авторських неологізмів, які виражають поняття, що з'явилися в останні роки: high-level functional 
language construct, stack-specific operation, processor-internal register. Серед незафіксованих є також терміни, які 
виражають вузькоспеціальні поняття високого ступеня деталізації, що межують із номенклатурними одиницями. 
Терміни з малою інформаційною насиченістю найчастіше передають поняття досить широкої сфери 
функціонування: bit 'біт', task 'задача, ирdate 'оновлення', system 'система', орtiоп 'опція', соdе 'код'. 

Оскільки у мові терміни з великим когнітивним значенням виражають певні категоріальні поняття 
відповідної галузі науки чи технологічної дисципліни, вони відіграють важливу роль у формуванні 
терміносистеми. Наприклад, без таких термінів, як іпformation "інформація", data "дані", сотриter "комп'ютер", 
рrogram "програма", не було б термінології обчислювальної техніки, оскільки семантична одиниця 'information' 
входить (безпосередньо або опосередковано) до складу значень 85 % термінів обчислювальної техніки, 'data' 
присутня у складі 60%, 'соmputer' – 72 %, 'рrogram' – 53 % термінів. Як наголошує Є. Ф. Скороходько, більшість  
термінів обчислювальної техніки в семантичному аспекті є похідними від цих чотирьох термінів [3: 104]. 

Терміни галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій з великою інформаційною насиченістю 
зазвичай виражають маловживані складні спеціальні поняття. У фаховому дискурсі вони отримують особливий 
статус, оскільки вони передають нову інформацію.  

Підводячи підсумок, зазначимо, що терміни виконують вагому роль у реалізації когнітивних та 
комунікативно-прагматичних цілей фахового дискурсу з проблем комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій, адже саме термінологічні одиниці виступають носіями його смислового та інформаційного 
потенціалу. Окрім того, вони є показниками основних поняттєвих та семантичних категорій даного дискурсу, 
оскільки виконують індикативну функцію. Усе це дає підстави говорити про цінність термінів для розуміння 
фахового дискурсу, а відтак, і для його дослідження. 
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Сындега Р. Е. Термин как основной елемент в исследованиях терминологии и дискурса отрасли 
компьютерных наук и информационных технологий. 

Исследована роль термина в профессиональном дискурсе отрасли компьютерных наук и информационных 
технологий, рассмотрены требования к использованию терминов. Освещен вопрос, связанный, прежде всего, с 
ролью и местом терминов в лексической системе языка, спецификой его функционирования. Особое внимание 

уделяется классификации текстообусловленных характеристик термина. 

Syndeha R. E. Term as the Main Element in the Terminology and Discourse Research on the Problems of Computer 
Science and Information Technology.  

The article deals with the role of term in the professional discourse of Computer Science and Information Technology 
and the requirements for the use of the terms. The research presents the study of the terms’ role and place in the lexical 

system of the language. The main peculiarities and features of term functioning in the professional texts are under 
analysis. The particular attention has been paid to the term classification. 
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ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ "ЕКОНОМІКА" У СКЛАДІ СУСПІЛЬНО-
ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ  

У статті проаналізовано структуру суспільно-політичної лексики української та англійської мов на рівні 
лексико-семантичних полів. Проведено зіставний аналіз структурної організації лексико-семантичного поля 

"Економіка" на прикладі двох мов. Розглянуто відмінності щодо лексичного наповнення мікрополів та лексико-
семантичних груп  лексико-семантичного поля "Економіка" у складі суспільно-політичної лексики української 

та англійської мов. 

Проблеми вивчення лексичного рівня споріднених і неспоріднених мов викликають особливий інтерес, 
оскільки в лексиці найбільш яскраво відображена специфіка національних мовних систем. Дослідження 
спільних та відмінних структурно-семантичних рис дає можливість розкрити своєрідність рідної мови й 
культури на фоні контактування мов.  

Питання мовних контактів є актуальними в теоретичному і прикладному мовознавстві, про що свідчить велика 
кількість праць в українській та зарубіжній лінгвістиці. Проблеми взаємодії мов завжди знаходилися в центрі уваги 
Е. Ф. Володарської, В. Г. Гака, Г. В. Зимовець, Г. П. Їжакевич, В. Ю. Розенцвейга, Е. Хаугена. Вагомий внесок у 
сучасну розробку та становлення комплексного дослідження лексики української, російської, німецької, англійської 
мов зробили мовознавці В. В. Акуленко, Л. В. Бублейник, Р. О. Будагов, Г. Вежбицька, О. Л. Зеленецький, 
О. Ю. Карпенко, Т. М. Корольова, І. В. Корунець, О. А. Семенюк, К. К. Швачко, С. О. Швачко та ін. Плідними є 
наукові розвідки міжмовних контактів на прикладі східнослов’янських мов Т. І. Вєндіної, М. П. Кочергана, 
В. І. Кононенка, В. М. Манакіна, В. М. Русанівського, Г. М. Яворської та ін. Саме у працях зазначених лінгвістів 
було закладено підґрунтя для подальших досліджень у лінгвістиці з урахуванням когнітивного підходу.  

Мета статті полягає у проведенні зіставного аналізу лексичного наповнення мікрополів та лексико-
семантичних груп  лексико-семантичного поля "Економіка" у складі суспільно-політичної лексики української 
та англійської мов. 

Дослідженням поняття "суспільно-політична лексика" займалися багато як українських (А. А. Бурячок, 
В. В. Жайворонок, А. В. Капуш, Т. П. Клімушенко, О. О. Мороз, І. В. Холявко), так і зарубіжних (В. І. Акімова, 
А. С. Бєлая, М. К. Гарбовський, Л. О. Жданова, С. Г. Капралова, Т. Б. Крючкова, І. Ф. Протченко, 
Н. Г. Юзефович, Д. Камерон, В. Дікман, Х. Ласвел, Г. Клаус) лінгвістів.  

У мовознавчій літературі існує чимало визначень суспільно-політичної лексики. У дисертаційному 
дослідженні, де описано відображення суспільно-політичних змін у лексиці російської та корейської мов, 
Лі Йонг Хі визначає суспільно-політичну лексику як частину лексичної системи мови, в якій найбільш наочно 
виражені соціальна структура суспільства, світоглядні погляди носіїв мови, способи організації суспільного 
життя країни, у якій функціонує мова, а також інших країн. Автор наголошує, що функціонування та розвиток 
цієї підсистеми іноді прямо, а частіше опосередковано виражають широкий спектр суспільних процесів. У деякі 
періоди життя суспільства тут в історично короткі проміжки часу відбуваються такі зміни, які в інших лексико-
семантичних підсистемах розтягуються на століття. Проте навіть у відносно стабільні періоди життя соціуму 
суспільно-політична лексика постійно розвивається та поновлюється [1: 4]. 

У статті услід за Т. Б. Крючковою, визначаємо суспільно-політичну лексику як особливу лексико-
семантичну підсистему мови, до якої входить найбільш вживана частина суспільно-політичної термінології, 
назви державних, партійних та інших громадських організацій та закладів, соціальних інститутів, найменування 
соціальних реалій та явищ життя різних країн тощо [2: 16].  

Більшість визначень суспільно-політичної лексики об’єднує те, що, по-перше, вони є соціологічно 
спрямованими, по-друге, основною системою дослідники вважають систему понятійно-смислових сфер, на 
яких базується ця лексична група.  

Суспільно-політична лексика характеризується розмитістю своїх меж, тематичною дисперсією та широтою 
сфери вживання. З метою систематизації мовного матеріалу вважаємо за потрібне виокремити основні лексико-
семантичні поля (ЛСП) досліджуваних лексичних одиниць, у межах яких здійснити аналіз динамічних процесів 
у суспільно-політичній лексиці в їх кореляції з чинниками соціального характеру. Особливістю лексико-
семантичного поля є те, що воно "виділяється на основі логічного членування широкого поняття", але разом з 
тим являє собою "власне мовне членування уявлень людини про об’єктивну дійсність" [3: 184].  

До складу лексико-семантичного поля входять одиниці одного мовного рівня, що збігаються за будь-якою 
лексичною семою. Значення поля поєднує в собі дві семантичні ознаки: узагальнювальну (інтегрувальну) та 
диференційну, яка відмежовує один член групи від інших. Об’єднання досліджуваних слів суспільно-політичного 
змісту на основі ситуативної спільності в межах політичної, ідеологічної, соціальної, правової та інших сфер 
суспільного життя зумовлює наявність у їхній семантичній структурі спільної семи – "сфера суспільно-політичних 
відносин". Цей маркер указує на належність членів лексико-семантичного поля, що перебувають у різних 
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семантичних зв’язках між собою, до суспільно-політичної лексики. Таким чином, можна стверджувати, що 
лексико-семантичне поле, до складу якого входить ряд лексичних одиниць, об’єднаних на основі логічних 
зв’язків, характеризується наявністю семантичних відношень між своїми членами (мовними зв’язками).  

Узагальнивши досвід попередників, виділяємо лексико-семантичні поля, структурні особливості яких будемо 
досліджувати в обох мовах. Оскільки основу політичної лексики становлять такі ключові поняття, як влада, держава, 
демократія, ідеологія, суспільство, політика, економічна діяльність, правова сфера, то, відповідно, відокремлено такі 
лексико-семантичні поля, кожне з яких має досить комплексну структуру, що представлена мікрополями та лексико-
семантичними групами (далі ЛСГ): 1. Суспільство. Держава. 2. Політика. 3. Право. 4. Економіка.    

Сфера економіки охоплює досить пріоритетну сферу діяльності усіх сучасних держав, зокрема України та 
Великобританії. Динамічний потенціал ЛСП "Економіка" визначається його екстралінгвальним статусом. 
Аналізоване ЛСП постійно розширюється за рахунок запозичень. Незважаючи на внутрішню неоднорідність 
одиниць, виділені в складі цього ЛСП групи демонструють ряд подібних характеристик: зверненість до 
відносно вузького фрагменту дійсності поєднується з тенденцією до детермінологізації, специфічна внутрішня 
членованість – із наявністю в кожній з груп ознак концепту влади. 

У складі сучасної економічної лексики української та англійської мов з точки зору джерел формування 
виокремлюється значний прошарок одиниць, які становлять постійний фонд цієї сфери і відображають базові 
загальноекономічні поняття та категорії (ціна, капітал, імпорт, budget, money, business). У структурному 
аспекті в українській мові економічна лексика – це переважно словосполучення іменника з прикметником, який 
його характеризує, тоді як в англійській вона передається частіше одним компонентом. 

Великий пласт в економічній лексиці української та англійської мов становлять запозичення, що 
пояснюється самим характером економічної діяльності (міжнародний характер економічних відносин). Хоча в 
англійській мові перевага надається власній лексиці, нарівні з англійськими словами побутує значна кількість 
запозичень, зокрема з французької (barter, capital, industry та ін.) та латинської (monopoly, canon тощо) мов. 

Численні семантичні трансформації, які характерні для економічної лексики, пов’язані з перемінами в 
політико-економічному житті України й Великобританії. Деякі слова набули ідеологічного забарвлення або, 
навпаки, втратили його. Значних змін зазнали одиниці, які вживалися на позначення реалій капіталістичної 
економіки, хоча вони є абсолютно нейтральними за своєю семантикою. 

ЛСП "Економіка" в українській та англійській мовах складається лише з одного мікрополя "Лексика на 
позначення соціально-економічної сфери", яке до свого складу включає ще менші мікрополя та лексико-
семантичні групи. Далі перейдемо до лексико-семантичного аналізу структурних компонентів ЛСП "Економіка". 

ЛСГ "Лексика на позначення загальних політико-економічних понять" наповнена найменуваннями, що 
відображають загальні політико-економічні процеси в Україні та Великобританії. Так, в англійській мові 
семема barter тлумачиться як "a system of exchanging goods and services for other goods and services rather than 
using money" [4: 112] ("система обміну товарами чи послугами на інші товари чи послуги без використання 
грошей"). В українській мові ця семема  має схоже значення: "прямий безгрошовий обмін товарами чи 
послугами"; [5: 141]. Подібне семантичне наповнення в обох аналізованих мовах має семема бюджет, яка в 
англійській мові має таке значення: "the total amount of money allocated or needed for a particular purpose or 
period of time" [4: 193] ("загальна кількість грошей, які розподілено або потрібно для певної мети чи періоду 
часу"). Тлумачний словник української мови дає таке пояснення цієї лексичної одиниці: "грошове вираження 
збалансованого розпису доходів і видатків, підприємства, установи за певний період" [5: 49]. Крім того, в 
українській мові окремо виділяється найменування бюджет державний – "основний загальнодержавний фонд 
централізованих грошових ресурсів, що виражає економічні відносини держави у процесі розподілу та 
перерозподілу валового суспільного продукту і національного доходу" [5: 49]. 

Становить інтерес семантичне наповнення семеми 'ембарго', яка в українській мові означає "це засіб 
політичного та економічного тиску однієї держави або групи держав на іншу шляхом обмеження чи повного 
припинення торгово-економічних зв’язків з нею" [5: 90], в англійській мові – це "a government order restricting or 
prohibiting commerce, especially trade in a given commodity or with a particular nation" [4: 496] ("розпорядження 
уряду, яке обмежує чи забороняє комерцію, насамперед, торгівлю щодо певного предмета вжитку чи з певною 
державою"). Як бачимо, в українській мові аналізована семема має більш конкретизоване, негативно забарвлене 
значення, а в англійській мові – переважно нейтральне. 

Семантичне наповнення семем, що пов’язані з назвами політико-економічних понять в англійській мові, 
підтверджує той факт, що економіка Великобританії має більш стабільний характер та вищий рівень розвитку, ніж 
економіка України. На це вказує і різниця в кількості лексичних одиниць, які входять до складу аналізованої ЛСГ: 
в українській мові – 25 лексичних одиниць (1,98 %), тоді як в англійській мові – 36 семем (2,4 %).  

В англійській мові семема monopolism, що входить до складу  ЛСГ "Назви економічної політики" має 
ширше значення порівняно з її значенням в українській мові: "a situation in which one company controls an 
industry or is the only provider of a product or service" [4: 989] ("ситуація, у якій одна компанія контролює галузь 
виробництва або є єдиним постачальником товарів та послуг"). В українській мові ця лексична одиниця означає 
"велике об’єднання, яке виникло на ґрунті концентрації виробництва й капіталу з метою встановлення 
панування в певній галузі господарства та одержання максимальних прибутків" [6: 224]. 

Схоже семантичне наповнення в досліджуваних мовах має семема націоналізація, яка в українській мові має 
значення: "примусове відчуження приватної власності у власність держави"  [5: 159]. В англійській мові 
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nationalisation – це "the act of transfering a business, property, or industry from private to governmental control or 
ownership" [4: 1014] ("передача справи, власності чи галузі виробництва під державний контроль чи володіння"). 
Специфічною рисою є те, що в українській мові в значенні цього слова акцентується увага на компонентах 
'примусове відчуження', тоді як в англійській мові – 'передача власності під державний контроль'. 

Характерною ознакою семантичного змісту більшості лексичних одиниць, що входять до складу ЛСГ 
"Назви стану економіки" в українській мові, є негативне оцінне забарвлення: стагфляція – "стан економіки 
окремо взятої країни чи групи країн, що характеризується загальним застоєм та розвитком інфляційних 
процесів" [5: 243]; стагнація – "застій у виробництві, торгівлі тощо" [7: 410]. Нейтрально забарвлене значення 
має семема рентабельність – "показник економічної ефективності бізнесу, що характеризує співвідношення 
доходу і витрат за певний період часу" [5: 218]. 

У складі ЛСГ "Назви стану економіки" в англійській мові зафіксовано семеми, які також мають негативне 
забарвлення: deflation – "the reduction of general economic activity, including lower prices and a reduced supply of 
money and credit" [4: 795] ("зниження загальної економічної активності, що включає низькі ціни, а також 
обмежене надання грошей та кредитів"); inflation – "a general rise in the prices of services and goods in a  
particular country, resulting in a fall in the value of money" [4: 795] ("загальне підвищення цін на товари чи 
послуги у певній країні в результаті знецінення грошей"). Однак у межах цієї ЛСГ в англійській мові також 
виявлено семеми з позитивним оцінним значенням, наприклад, reflation – "the process of bringing an economy out 
of recession by increasing the amount of money in circulation within it" [4: 1270] ("виведення економіки з кризи, 
шляхом збільшення кількості грошей в обігу"). 

Аналіз обсягу лексичних одиниць, які вибрано для проведення лексико-семантичного аналізу в межах ЛСГ 
"Назви стану економіки" в українській та англійській мовах, опосередковано свідчить про те, що економічне життя 
України та Великобританії має дещо мінливий характер, який багато в чому залежить від політики уряду обох країн. 

Лексико-семантичне угруповання "Лексика на позначення суб’єктів фінансово-економічної політики" є 
меншим мікрополем у складі мікрополя "Лексика на позначення соціально-економічної сфери" в українській та 
англійській мовах. До нього входять дві ЛСГ: "Назви фінансово-промислових груп" та "Назви осіб, що 
працюють у сфері економіки". 

ЛСГ "Назви фінансово-промислових груп" як в українській, так і в англійській мовах є нечисленною. У її 
межах в українській мові зафіксовано 6 найменувань (0,47 %). Семантичний склад лексико-семантичної групи 
пов’язаний із назвами різних компаній та організацій: концерн – "добровільне об’єднання підприємств, що 
здійснює спільну діяльність на основі централізації функцій науково-технічного й виробничого розвитку, а 
також інвестиційної, фінансової й зовнішньоекономічної діяльності, організації госпрозрахункового 
обслуговування підприємств" [5: 131]; кооператив – "підприємство, створене шляхом добровільного 
об’єднання осіб на пайовій основі для здійснення підприємницької діяльності" [5: 132].   

До ЛСГ "Назви фінансово-промислових груп" в англійській мові входять 5 лексичних одиницями (0,4 %), 
семантичне наповнення яких представлене таким чином: concern – "a company or business, firm" [4: 313] 
("компанія, бізнес чи фірма"); corporation – "a company recognized by law as a single body with its own powers and 
liabilities, separate from those of the individual members" [4: 342] ("компанія, визнана законом як єдиний орган, 
який має власні повноваження та можливості, окремо від інших членів").  

Проаналізувавши семантичне наповнення вищевказаних одиниць, доходимо висновку, що в українських 
семемах представлена незначна роль держави у створенні різних підприємств та керуванні ними, тоді як в 
англійській мові акцентується увага саме на тому, що подібні організації визнані законом та підпорядковуються 
урядові держави ("а company recognized by law…"). 

Лексичні одиниці, що входять до складу ЛСГ "Назви осіб, що працюють у сфері економіки" в аналізованих мовах 
мають досить різне семантичне наповнення. Семема партнер в українській мові вживається в значенні: "фізична чи 
юридична особа – співучасник якоїсь справи, діяльності, договірна сторона; // про державу, громадське угруповання, 
підприємство і т. ін., з якими здійснюється яка-небудь спільна діяльність" [5: 176]. Подібне тлумачення має вказана 
семема і в англійській мові: "an owner of part of a company, usually a company he or she works in, who shares both the 
financial risks and the profits of the business"  [4: 1105] ("власник частини компанії, зазвичай компанії, у якій він 
працює; який розділяє всі фінансові ризики та доходи бізнесу"). Відмінністю в семантичному наповненні семеми 
партнер в аналізованих мовах є те, що в українській мові вона має значення, пов’язане із зовнішньою політикою 
держави, тобто намаганням розширити співпрацю з іншими європейськими країнами. У сучасному світі зростає роль 
Європи як свого роду носія важливих цінностей, які поділяє й українське суспільство, а саме: свобода, рівність, 
демократія, соціальна солідарність. Тому питання інтеграції варто розглядати не тільки з погляду історичних 
зв’язків, географічних обставин, а й з погляду розвитку ринків та економіки. Таким чином, значення української 
одиниці є ширшим порівняно з англійським еквівалентом.  

Кількість лексичних одиниць, що входять до складу ЛСГ "Назви осіб, що працюють у сфері економіки", в 
англійській мові становить 30 найменувань (2 %), а в українській мові – лише 12 семем (0,94 %). Таку значну 
різницю можна пояснити тим, що економічне життя Великобританії має більш комплексний характер, для 
вираження якого необхідна більша кількість номінацій.  

Таким чином, у результаті лексико-семантичного аналізу ЛСП "Економіка" в українській та англійській 
мовах установлено його кількісне наповнення: в англійській мові – 123 лексичні одиниці (8,6 %), тоді як в 
українській мові – 83 семеми (6,5 %). Щодо семантичного змісту лексичних одиниць, що входять до ЛСП 
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"Економіка" в українській та англійській мовах, можна зробити висновки про те, що загальні тенденції 
економічної діяльності за певних умов єдиного соціально-економічного устрою та глобалізації, сприяють 
прояву спільних рис у межах досліджуваного лексико-семантичного поля у двох європейських мовах.  

Як специфічну рису в межах розглядуваного ЛСП відзначимо ширше семантичне наповнення англійських 
семем порівняно з українськими відповідниками. Цей факт, на нашу думку, має дві причини: більша 
словникова база англійської мови, а також більш стабільний економічний розвиток Великобританії порівняно з 
Україною. Поряд із цим у складі мікрополя "Лексика на позначення соціально-економічної сфери" української 
мови наявна більша кількість семем, що мають негативну оцінку дійсності (ембарго, націоналізація) у 
зіставленні з англійською мовою, що випливає з більш агресивних, конкурентних стосунків в українському 
суспільстві в межах економічних відносин. 

Перспективи подальших досліджень автор вбачає у проведенні детального зіставного аналізу лексико-
семантичного наповнення лексико-семантичних полів "Суспільство. Держава", "Політика", "Право" у складі 
суспільно-політичної лексики української та англійської мов. 
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Снисаренко Я. С. Сопоставительный анализ лексико-семантического поля "Экономика" в составе 
общественно-политической лексики украинского и английского языков.  

В статье проанализирована структура общественно-политической лексики украинского и английского языков 
на уровне лексико-семантических полей. Проведен сопоставительный анализ структурной организации 
лексико-семантического поля "Экономика" на примере двух языков. Рассматриваются отличия в лексико-
семантическом наполнении микрополей и лексико-семантических групп лексико-семантического поля 

"Экономика" в составе общественно-политической лексики украинского и английского языков. 

Snisarenko Yа. S. The Comparative Analysis of the Lexical Semantic Field "Economics" within the Socio-Political 
Lexis of the Ukrainian and English Languages.  

In the article the structure of the socio-political lexis of the Ukrainian and English languages is analyzed on the basis of 
the lexical semantic fields. The comparative analysis of the structural organization of the lexical semantic field 

"Economics" on the example of two languages is made. The differences in lexical semantic content of microfields and 
lexical semantic groups of the lexical semantic field "Economics" within the socio-political lexis of the Ukrainian and 

English languages are described.   



 

© Балацька О. Л., 2013 
193 

УДК 811.111’42 
О. Л. Балацька, 

аспірант 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

balatskaya_lena@mail.ru 

НАУКОВА КРИТИКА ЯК ДИСКУРСИВНИЙ ФЕНОМЕН 

Статтю присвячено компоненту наукової статті, а саме критиці, що об’єктивується критичним 
зауваженням. Наукову критику схарактеризовано як сукупність комунікативних, когнітивних та вербальних 
чинників. Визначено адресантно-адресатні конфігурації та загальну мету наукової критики. Установлено 
ментальну модель – сценарій,  що лежить в її основі. Описано характеристики висловлювань негативної 

оцінки, якими подані критичні зауваження в англомовній науковій статті. 

У сучасну добу до актуальних належать розвідки у сфері аналізу наукового дискурсу. Серед них значна 
увага прикута до наукової статті – провідного жанру наукової комунікації [1: 150]. Разом із загальним 
вивченням англомовної наукової статті існують і студії, присвячені її окремим складовим чи компонентам [2; 
3]. Проте такий важливий компонент, як критика ще не був об’єктом спеціального дослідження. Критика є 
невід’ємною частиною наукової діяльності, адже саме аналітичний підхід до існуючих теорій та усвідомлення 
їхньої недосконалості стимулює розвиток наукової думки. Як стверджує І. Р. Гальперін будь-яка наукова праця 
є розвитком чи спростуванням раніше визнаних положень, полемікою з іншими напрямками чи окремими 
вченими [4: 66]. Відповідно, критика є складовою частиною наукового дискурсу (НД) / наукового тексту, у 
тому числі і жанру наукової статті (НС).  Метою цієї статті є аналіз наукової критики як дискурсивного явища. 
Наукову критику тлумачать як суб’єктивне (негативне) авторське ставлення до набутого досвіду у вигляді 
критичних зауважень. Під критичним зауваженням (КЗ) розуміють судження наукового характеру, основане 
на розборі, аналізі, обговоренні когось чи чогось, з метою дати оцінку і вказати на недоліки на основі певних 
критеріїв, які є суттєвими для досліджуваної галузі. У КЗ, на думку авторів, передбачається наявність двох 
обов’язкових компонентів – аналізу та негативної оцінки, які в  ідеалі мають бути врівноважені, причому 
поняття негативної оцінки і власне КЗ не розмежовується [5], тобто  КЗ передбачає обов’язкову наявність 
висловлювання негативної оцінки (ВНО). 

Виходячи з викладеного, ми встановили такі специфічні риси КЗ в англомовній науковій статті (АНС): 
– продуцієнтом КЗ є адресант НД – автор НС; реципієнтом КЗ є адресат НД – читач НС; 
– ментальною основою КЗ є когнітивно-інтелектуальна діяльність продуцієнта та реципієнта: продуцієнт 

концептуалізує наявний науковий досвід та категоризує його / його елемент як негативний, реципієнт сприймає 
і розуміє цей результат діяльності, внаслідок чого утворюється спільний смисл: ХИБА, УПУЩЕННЯ, який 
реципієнт може піддавати власній інтерпретації ; 

– опорою побудови спільного смислу виступають ВНО, які вважаємо основною частиною КЗ з огляду на їх 
обов’язковість; властивий НД аргументативний характер обумовлює можливість наявності у складі КЗ 
висловлювання / висловлювань, де міститься обґрунтування підстав негативної оцінки (розбір, аналіз, 
обговорення), цю частину КЗ уважаємо додатковою через її факультативність та підпорядкованість основній;  

– висловлювання, з якого / яких складається КЗ в АНС, мають відповідати стандартам наукового стилю та 
вимогам етикетизованості АНС; 

– мета КЗ підпорядковується загальній меті наукової діяльності – розвитку й вдосконаленню знання. 
Розглянемо послідовно усі перелічені риси, сукупність яких кореспондує із загальною характеристикою 

наукової критики як явища дискурсивної природи. 
В аспекті комунікантів можна стверджувати про певну його збіжність щодо АНС та критики як її 

компоненту, зокрема: 
• продуцієнт (адресант) і реципієнт (адресат) АНС загалом та КЗ зокрема належать до одного професійного 

соціуму або до ″однієї категорії комунікантів″ [6: 9] та мають рівний статус як учасники фахової комунікації; 
•  дистанція між продуцієнтом та реципієнтом як АНС, так і КЗ є короткою з огляду на спільність 

контекстних чинників (наявність попередніх знань) та здатність до відповідного формату наукового мислення 
[7: 96], що сприяє формуванню в комунікантів спільних дискурсивних смислів, у тому числі й критики; 

• продуцієнти та реципієнти АНС часто виступають у різних ролях: автора (продуцієнта), читача (реципієнта) 
чи рецензента [6: 9], так само відбувається і у КЗ (проте ця думка не заперечує чіткості одномоментного розподілу 
комунікативних ролей та пріоритетності позиції адресанта; причому адресант є конкретною особою або ж, якщо 
стаття написана у співавторстві, представлений групою з декількох осіб, тоді як адресат поданий групою осіб 
значного обсягу – фахівців певної галузі, котрі є читачами спеціальної наукової літератури); 

• в адресатному аспекті АНС є жанром безособового спрямування, адресованим широкій науковій 
громадськості [1: 149] (курсив в оригіналі), те саме стосується і КЗ. 

Проте останнє положення дає підстави виявити й певні розбіжності аспекту комунікантів АНС та КЗ: у КЗ, 
на відміну від АНС, наявний суб’єкт критики – науковець або група науковців, чия діяльність (окремий елемент 
діяльності) стає об’єктом критики. Цей суб’єкт може посідати різні ролі в адресантно-адресатній конфігурації 
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АНС, зокрема: 1) позицію адресанта (у випадку самокритики); 2) роль адресата (принаймні, потенційного); 
3) він може перебувати поза межами адресантно-адресатної конфігурації АНС (у тому випадку, коли цей 
науковець / ці науковці вже не займаються науковою діяльністю, або ж його / їх вже немає серед живих).  

Водночас, хочемо наголосити, що наукова критика є складовою полеміки з реальними концепціями 
реальних представників наукового співтовариства, тому випадки "уявного" опонента – суб’єкта критики  – не 
зараховуємо до КЗ. Так, у наступному прикладі адресант апелює до того, хто гіпотетично може скептично 
поставитися до висловлюваної думки, тобто до уявного суб’єкта; хоча тут має місце полеміка, цей приклад 
демонструє риторичний прийом аргументації і не належить до КЗ, оскільки наявність негативно-оцінного 
судження є лише припущенням адресанта, до того ж адресант АНС є продуцієнтом КЗ: 

(1) The skeptic might argue that silence in the face of oppression – however strategic – can never be understood as 
"control". However, "suffering and patience" are virtues that in the Tunisian Muslim context have a different semiotic 
meaning than they do in the West. 

Аналогічним чином, до КЗ в АНС також не відносимо такі, що є не власне критикою, а реакцією на критику, 
оскільки тут також адресант АНС не є адресантом КЗ, наприклад: 

(2) More recently, William Gillette has argued New Jersey’s reputation as a Copperhead state is a 
misrepresentation of its actual role. And, interestingly, in contemporary fiction there are examples where the medieval 
tale is criticized as a story of submission. 

Ментальну основу КЗ розуміємо як знання про подію наукової критики – процес та результат негативної 
оцінки адресатом досвіду, набутого іншим (-и) науковцем (-ями), на основі встановлених критеріїв наукової 
діяльності, адресованості вербалізованого продукту негативної оцінки широкому колу фахівців з метою 
оптимізації спільного наукового пошуку. Виходячи із викладеного уважаємо за можливе подати ментальну 
основу КЗ такою концептуальною моделлю: 

Я ДУМАЮ ХТОСЬ РОБИТЬ ПОГАНО ТОМУ ЩО X 
Я КАЖУ ЦЕ ТОБІ ТАК 
ЩОБ МИ РОБИЛИ КРАЩЕ. 
КЗ як матеріальне втілення наукової критики, з усією очевидністю передбачає наявність ВНО. Проте не 

кожне ВНО, що міститься в АНС, можна трактувати як основну частину КЗ. Так, у наступних прикладах маємо 
ВНО, що об’єктивують негативну оцінку статусу однієї з мов національних меншин у Франції та стандартів 
життя і здоров’я частини населення Індії: 

(3) Breton has been not only a minority language but a "minoritized" one (Laine 1992:42), 3 stigmatized through 
much of modern history (especially since the French Revolution), and situated disadvantageously in a diglossic (see 
below) and not infrequently oppositional, relationship with French, the dominant national language (Kuter 1989). 

(4) In India, the general health status of the tribal populations is known to be poor. The widespread poverty, 
illiteracy, malnutrition, absence of safe drinking water and sanitary and living condition, poor maternal and child 
health services have been traced out in several studies as possible contributing factors for miserable health conditions 
prevailing among tribal populations 3, 5, 6 . 

У цих прикладах негативна оцінка стосується науково встановлених фактів, а не результатів розвідок 
науковців, отже, вони не належать до КЗ. У той же час, інші ВНО, які реалізують негативну оцінку набутків 
наявного досвіду, репрезентують КЗ через їх відповідність його ментальній моделі. При цьому КЗ може містити 
лише одне (приклад 5) або декілька (приклад 6) ВНО: 

(5) This is presumed to increase the likelihood that answers will reflect participants’ mentality and perspective as a 
user of Second Life. Therefore, further research is needed to explore similar methods of data collection. 

(6) There have been studies examining the impact of curriculum reform on the first year post graduation [4-11] and 
various quantitative studies have asked graduates retrospectively to evaluate their undergraduate education, [12-16] 
but there have been few qualitative studies asking graduates in retrospect to evaluate their undergraduate medical 
education. Whilst there were good reasons for reforming traditional curricula, few studies in the UK have examined 
traditional graduates' attitude to their undergraduate medical education prior to curricula being reformed. 

Інша частина КЗ охоплює окрім основної частини (ВНО) також додаткову – висловлення, яке (які) 
об’єктивують підстави негативної оцінки (ТОМУ ЩО Х) та вказують на необхідність або на шляхи подолання 
наявних вад. Розглянемо наступний приклад:  

(7) Despite of its important contributions, our results must be viewed in the light of the study’s limitations. First, the 
results of this study are contextspecific. Although it is theoretically feasible to extend this study to other contexts, the 
specific differences between Iranian SMEs and other emerging economies restrict the generalizability of this study’s 
findings. Therefore, the other useful extension would be to conduct this study in other emerging countries. Second, as 
with all cross-sectional research, the relationship tested in this study represents a snapshot in time.  

У цьому фрагменті автор вказує на певні недоліки власного дослідження, а саме – його обмеженість через 
прив’язку до певного специфічного контексту та конкретного часового зрізу. Ці недоліки, об’єктивовані за 
допомогою ВНО, доповнюються поясненням підстав критики: обмеження, зумовлені прив’язкою до певного 
часу й певної країни, призводять до того, що висновки дослідження не мають загального характеру, хоча 
теоретично це можливо, – на заваді стають відмінності між країною, де проводилось дослідження – Іраном – та 
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іншими економіками країн, що розвиваються. Також у поданому КЗ вказані шляхи виправлення недоліків, що 
їх автор вбачає у проведенні дослідження в інших країнах, що розвиваються. Варто також зазначити, що КЗ, як 
то ілюструє наведений приклад, не обов’язково збігається з текстовим фрагментом або уривком: останній може 
містити когезійні засоби (despite of its important contributions, first, therefore, second), які уважаємо такими, що 
перебувають поза межами КЗ, оскільки вони не пов’язані з жодним зі складників його концептуальної моделі.  

У той же час, аналіз фактичного матеріалу переконливо засвідчує наявність двох модифікацій наведеної 
ментальної моделі на основі диверсифікації її ланки ХТОСЬ РОБИТЬ ЩОСЬ ПОГАНО. У частині КЗ мова йде 
про недостатню вивченість об’єкта, проблеми або одного з аспектів, що відповідає ментальній моделі ХТОСЬ 
НЕ ЗРОБИВ ЩОСЬ – ЦЕ ПОГАНО. Нездійснення дій у напрямку розвитку наукового знання органічно 
передбачає негативну оцінку, оскільки саме розвиток є однією з глобальних задач науки. 

Першу модифікацію концептуальної моделі КЗ ілюструє приклад 8: 
(8) This study also collects basic program data on aspects of the field component (e.g. size) that have not been 

previously examined. 
У інших КЗ йдеться про недоліки того, що вже зроблено науковцями, отже тут маємо ментальну модель 

ХТОСЬ ЗРОБИВ ЩОСЬ ПОГАНО, наприклад: 
(9) MSE was rather high, still it managed to correctly classify all 1437 records in the training phase. However, 

results in the testing phase were rather bad, with an accuracy of almost 64 %. 
Усі наведені приклади є фактичним підтвердженням того очевидного факту, що висловлювання, які 

утворюють КЗ в АНС є нормативними в аспекті стилю та вимог етикетизації, що  в принципі не піддається 
сумніву через наявність ретельної перевірки статей перед публікацією, у ході якої враховується цей аспект. Не 
потребує коментарю й цільове призначення КЗ в АНС, оскільки оптимізація наукового пошуку кореспондує з 
розвитком та вдосконаленням наукового знання, причому на розвиток знання орієнтована перша модифікація 
КЗ, а на вдосконалення – друга. Отже, викладене дає підстави дійти висновку, що наукову критику варто 
розуміти як дискурсивний феномен – інтерсуб’єктну розумово-мовленнєву діяльність науковців, спрямовану на 
оптимізацію подальшого наукового пошуку та об’єктивовану в тексті АНС за допомогою КЗ. Перспективою 
роботи є аналіз стратегій наукової критики в АНС. 
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Балацкая Е. Л. Научная критика как дискурсивный феномен.  

Статья посвящена компоненту научной статьи, а именно – критике, объективированной критическим 
замечанием. Научная критика охарактеризована как совокупность коммуникативных, когнитивных и 

вербальных факторов. Определены адресантно-адресатные конфигурации и общая цель научной критики. 
Установлена ментальная модель – сценарий, лежащий в ее основе. Описаны характеристики высказываний 
негативной оценки, которыми представлены критические замечания в англоязычной научной статье. 

Balatska O. L. Scientific Criticism as Discoursive Phenomenon.  

The article focuses on criticism as a component of the scientific article which is realized in critical comment. The 
scientific criticism is characterized as a discoursive phenomenon being regarded as a unity of communicative, cognitive 
and verbal factors. In the communicative aspect the speaker-addressee configurations and the general aim of scientific 

criticism are defined. In the cognitive aspect the mental model – scenario – underlying is established. In the verbal 
aspect the specific features of  negative-evaluative utterances by which critical comment is presented in the English-

language research article are described.
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ФРЕЙМОВЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОНЦЕПТІВ PROGRAMMING  ТА BELIEF  
У МЕДИТАТИВНИХ ПРИТЧАХ Е. ДЕ МЕЛЛО 

У статті проаналізовано засоби вербалізації концептів PROGRAMMING та BELIEF у світлі фреймового 
підходу. Досліджено концептну наповненість предметного, акціонального, таксономічного, посесивного та 
компаративного фреймів. Відповідно до отриманих даних подано загальні моделі концептів. Виділено 
особливості понятійного, ціннісного та образного компонентів досліджуваних концептів. Доведено 

взаємозалежність даних концептів з вже описаним концентом SOCIETY. 

Дана стаття є органічним продовженням розвідок спрямованих на дослідження та вивчення концептуальної 
схеми медитативних притч Е. де Мелло, які, в свою чергу, обумовлені комунікативно-прагматичними тенденціями 
розвитку лінгвістичної науки. Концепт виступає одним із ключових понять в царині сучасної лінгвістики і 
аналізується з точки зору його семантико-когнітивного (З. Д. Попова, І. А. Стернін), лінгвокульторологічного 
(О. В. Єлісєєва, С. Г. Воркачьов, В. І. Карасик), лексикографічного (Ю. Н. Михайлова), лексико-синтаксичного 
(О. О. Борисов) наповнення, способів реалізації у різних мовах (І. А. Редька, О. М. Кагановська, Т. В. Сорока) та 
об’єктивації у творах окремих авторів (В. Г. Ніконова, Я. П. Кравченко) тощо. 

У нашій статті ми розглядаємо концепти PROGRAMMING та BELIEF, пов’язані з вже описаним концептом 
SOCIETY у роботі "Вербалізація концепту SOCIETY у медитативних притчах Е. де Мелло" [1]. Мета даного 
дослідження полягає у виявленні особливостей вербалізації концептів PROGRAMMING та BELIEF, та їх 
поєднання із концептом SOCIETY у текстах медитативних притч. Об'єкт дослідження – вищезазначені 
концепти, вербалізовані у текстах медитативних притч Е. де Мелло. Предмет вивчення становлять мовні засоби 
об’єктивації концептів PROGRAMMING та BELIEF у досліджуваних нами творах. Оскільки медитативні 
притчі Е. де Мелло з точки зору їх концептуального наповнення ще не були об’єктом дослідження у працях ані 
вітчизняних, ані зарубіжних дослідників, то актуальність нашої роботи цілком очевидна. 

Матеріалом дослідження слугують фрагменти, що вербалізують концепти PROGRAMMING (76 фрагментів) 
та BELIEF (37 фрагментів), отримані шляхом суцільної вибірки із текстів медитативних притч "Awareness" та 
"The Way to Love" Е. де Мелло. Для аналізу та вивчення досліджуваних концептів знову ж таки використовуємо 
доробки С. А. Жаботинської [2] і представляємо концепти PROGRAMMING та BELIEF у вигляді 
міжфреймових типів структур, що об’єднують п’ять базових фреймів (предметний, таксономічний, посесивний, 
акціональний і компаративний), структурно організованих за допомогою відповідних слотів. 

Концепт PROGRAMMING є органічним продовженням індивідуально-авторської концепції, оскільки 
суспільство, спотворюючи уявлення людини, програмує її певним чином, що впливає на все її подальше 
світобачення. Лексеми BRAINWASHING, CONDITIONING, HYPNOTYZING, FILTERING, UPBRINGING 
подаються автором як слова-синоніми для реалізації даного концепту. 

Структура предметного фрейму концепту PROGRAMMING представлена у вигляді наступних слотів: 
[ПРОГРАМУВАННЯ є ТАКЕ (якість)] та [ПРОГРАМУВАННЯ існує ТАМ / ТОДІ (місце і час)]. Аналіз слотів 
предметного фрейму засвідчує, що програмування не є властиве людині з дитинства, проте є 
загальнопоширеним, оскільки закладається суспільством та людьми на підсвідомому рівні. Слот предметного 
фрейму [ПРОГРАМУВАННЯ є ТАКЕ (якість)] сигналізує про те, що програмування є спільне для всіх і 
індивідуальне зокрема, підсвідоме, глибоке, проте тимчасове і таке, яке можна зрозуміти і якого можна 
позбутись1. This should lead you to be suspicious of the programming and the beliefs that you and they hold in 
common2 [3: 6]; … someone with a different programming when faced with this same situation or person or event 
would react quite calmly, even happily [3: 16] – individual . … most people are so brainwashed that that they even do 
not realize how unhappy they are – like the man in a dream who has no idea he is dreaming [3: 7] – unconscious; … 
understand that the origin of the defect lies in childhood experiences, past conditioning, faulty thinking and perception; 
and above all in unawareness … [3: 145] – not inherent; There is only one way out and that is to get deprogrammed! 
… You become aware of your programming [4: 136]. If you change your program, your insecurity feelings would 
vanish in a second, even though everything in the outside world remained exactly as it was before [3: 172]. – can be 
understood, corrected. 

Слот предметного фрейму [ПРОГРАМУВАННЯ існує ТАМ / ТОДІ (місце і час)] показує, що програмування 
існує в суспільстві, в минулому досвіді тощо, що ще раз підкреслює його неприродну сутність. That’s part of your 
society brainwashing [4: 8]. I am not compelled by any conditioning from my past experiences or from my culture [4: 

                                                 
1 Вважаємо за доцільне ілюструвати  прикладами лише окремі положення, що є визначальними для розкриття змісту 

відповідних концептів, щоб не перевантажувати зміст статті. 
2 Усі подальші виділення в прикладах наші – Бублик Т. Є. 
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131]. … some trifle (a delayed train, a tape recorder that doesn’t work, a letter that doesn’t arrive – anything) is going to 
be out of conformity with your computer’s programming and the computer will insist that  you become upset again [3: 15] 
– існує in "computer" . Тут варто звернути увагу, що автор подає образ так-званого комп’ютера, необхідного для 
виконання програмування, закладеного суспільством, культурою, який працює всередині нас, генерує щоразу нові 
побажання та прагнення, і несе відповідальність за реалізацію програмування. 

Негативна "діяльність" концепту (акціональний фрейм), актуалізована слотами [ПРОГРАМУВАННЯ (агенс) 
діє на ХТОСЬ (пацієнс)] та [ПРОГРАМУВАННЯ (каузатор) творить ХТОСЬ / ЩОСЬ (результат)] спрямована на 
особу, спотворює її уявлення, до того ж творить негативні почуття, роздратування, хибні переконання та нещастя. 
Therefore, your negative feelings are caused, not by this person, as you mistakenly think, but by your programming [3: 
39]. … you will … correct a false belief or learn to distance yourself from your suffering, as you realize that it was caused 
by your programming …[3: 159]. When we were young we were programmed to unhappiness [4: 134]. 

Аналіз текстів виявив і роль програмування (destructor, oppressor), яка реалізує таксономічний фрейм 
[ПРОГРАМУВАННЯ є ХТОСЬ (роль)]: Real oppression comes, not from people who fight in court…, but from your 
computer whose programming destroys your peace of mind the moment outside circumstances fail to conform to its demands 
[3: 17] – destructor; It is from oppression of your programming that you need to be liberated [3: 18] – oppressor. 

Посесивний фрейм концепту (слот [ПРОГРАМУВАННЯ (власник) має ХТОСЬ / ЩОСЬ (власність)]) відсутній. 
Коли особа діє відповідно до програмування, а це власне і є наше "я", то живе наче несвідомим життям у 

певному гіпнотичному стані, живе наче у в’язниці, яку сама створила і зруйнувати яку може лише сама. 
Компаративний фрейм представлений слотом [ПРОГРАМУВАННЯ (референт) є як би ХТОСЬ / ЩОСЬ 
(корелят)] передає ототожнення програмування із hypnotic state, "I" : … you’re always listening from your 
programming, from your conditioning, from your hypnotic state [4: 28]. … this thing you call "I"  is simply a 
conglomeration of your past experiences, of your conditioning and programming [4: 45]. 

У дослідженнях концепту виокремлюються щонайменше три основні складові: образна, понятійна та 
ціннісна. Асоціативно-образний вимір – це зв’язок концепту з іншими на основі метонімічних та метафоричних 
переносів. Понятійна складова концепту – це його мовна фіксація, його позначення, опис, ознакова структура, 
дефініція, зіставні характеристики одного концепту у межах цього чи іншого концептуального ряду. Ціннісний 
компонент концепту – це важливість цього психічного утворення як для окремої особи, так і для всього 
мовного колективу. Він є також визначальним для виділення концепту [5: 342]. Понятійний аспект концепту 
PROGRAMMING реалізується в межах лексичної дефініції, тобто program це – a set of instructions given to a 
computer to make it perform an operation та programming – the activity of writing programs for computers, or 
something written by a programmer [6]. Із запропонованих прикладів видно, що понятійний компонент є 
представлений у міжфреймовій структурі концепту в тому значенні, що програмування (а в нашому випадку 
говоримо про емоційне програмування) – це певний набір інструкцій, відповідно до яких працює комп’ютер. 
Прикметники strong, intense, different, emotional, further, past, certain допомагають реалізувати оцінний аспект 
концепту, надаючи йому додаткові ознаки. Асоціативно-образний компонент реалізується на рівні метафор, 
представлених у компаративному фреймі, тому програмування трактується як стан гіпнозу, "я". 

Отож, загальна презентація концепту PROGRAMMING виглядає наступним чином: Програмування, наділене 
численними ознаками, генерується суспільством, минулим досвідом, діє на особу як руйнівник, створює негативні 
почуття, роздратування, хибні переконання і перетворює життя на несвідоме, механічне існування.  

Як видно з попереднього концепту програмування значно деформує уявлення та світобачення людини, 
створює хибні переконання, що є предметом подальшого аналізу. 

Концепт BELIEF у досліджуваних нами творах реалізується на рівні синонімічних (відповідно до вживання 
у міжфреймових зв’язках та сполучуваності у слотах) лексем CONCLUSIONS, PREJUDICES, PRINCIPLES, 
IDEOLOGIES, PRECONCEIVED IDEAS, PET THEORY, DESIRE, FEAR, CONVICTIONS, CONCEPTS, 
CATEGORIES, PROJECTIONS, LABELS. 

Структура предметного фрейму концепту BELIEF, що характеризується значною подібністю до того ж 
фрейму концепту PROGRAMMING, вербалізована слотами [ПЕРЕКОНАННЯ є ТАКЕ (якість)] та 
[ПЕРЕКОНАННЯ існує ТАМ/ТОДІ (місце і час)]. Переконання є загальними і розповсюдженими, проте не є 
властиві нам з народження, а нав’язуються суспільством, культурою, релігією, або сягають корінням у минулий 
досвід, створюючи тим самим нещастя. Їх важко ідентифікувати, проте можливо зрозуміти та виправити. There 
is only one cause of unhappiness: the false beliefs you have in your head, beliefs so widespread, so commonly held, that 
it never occurs to you to question them. Because of these false beliefs you see the world and yourself in a distorted way 
[3: 5]; If people want happiness so badly, why don’t they attempt to understand their false beliefs? [3: 10], If you wish 
to attain lasting happiness you must be ready to hate father, mother, even your own life and to take leave of all your 
possessions. … Not by renouncing them … . But rather by seeing them for the nightmare they are … [3: 10]; The child 
has as yet no beliefs and no prejudices [3: 186] – not inherent; … you will change a distorted perception or correct a 
false belief … as you realize that it was caused by your programming and not by reality… [3: 159]; The second step is a 
readiness to understand, to listen, to challenge your whole belief system. Not just your religious beliefs, your political 
beliefs, your social beliefs, your psychological beliefs, but all of them [4: 19]. Our conditioning. Our concepts, our 
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categories, our prejudices, our projections, our labels that we have drawn from our cultures and our past experiences 
[4: 161] – існує in society, culture, religion, in a person (psychological beliefs), in politics, past experiences. 

Як стверджує сам автор, переконання, як і програмування, діє на людину (акціональний фрейм, слот 
[ПЕРЕКОНАННЯ (агенс) діє на ХТОСЬ (пацієнс)]), спотворюючи уявлення, створюючи залежність та почуття 
безпеки ([ПЕРЕКОНАННЯ (каузатор) творить ХТОСЬ / ЩОСЬ (результат)]), що лише перекриває особі шлях 
до щастя та істини, побачити який вона зможе тоді, коли позбудеться переконань та відкине умовності 
нав’язані ззовні. There is no way out, because you do not even have a suspicion that your perception is distorted, your 
thinking is wrong, and your beliefs are false [3: 6]. You would love things and persons and you would enjoy them 
thoroughly but, lacking the belief, you would enjoy them on a nonattachment basis [3: 24]. Because of these false beliefs 
you see the world and yourself in a distorted way [3: 5] – distorted perceptions; What is an attachment? An emotional 
state of clinging caused by the belief that without some particular thing or some person you cannot be happy [3: 28]. 
Власне переконання вселяють нам почуття безпеки та впевненості, яку ми так шукаємо, проте ця безпека є 
відносна і тимчасова, оскільки уявлення не можуть по своїй суті створити нічого справжнього. 

Переконання, як і суспільство та програмування, діє на особу і спотворює її уявлення, до того ж творить 
негативні почуття, роздратування, хибні судження та нещастя. Власне на цьому етапі можемо прослідкувати 
певний взаємозв’язок, схему, а саме, суспільство …, закладаючи в наш комп’ютер певне загальнопоширене 
програмування, впливає на нас, генеруючи хибні переконання.  

Аналіз вибірки засвідчив, що у досліджуваних творах таксономічний та посесивний фрейми концепту 
BELIEF відсутні, а компаративний фрейм реалізується на рівні метафор, де переконання порівнюються з "food", 
prison, obstacle та оксиморону (lamp full of darkness). Once you swallowed your belief you naturally developed an 
attachment to this person or thing you were convinced you could not be happy without [3: 20] – "food" ; The very 
clarity of their thinking would show them that all thinking, all concepts, all beliefs are lamps full of darkness, signs of 
their ignorance [3: 189]. I need to break out of this prison of mine, this рrogramming, this conditioning, these false 
beliefs, these fantasies; I need to break out into reality [4: 137]. What are these false beliefs that block you from 
happiness? [3: 7] The blocks to sensitivity are two: Belief and Attachment [3: 112] – obstacle. 

Повертаючись до трьохкомпонентної структури концепту, знаходимо наступну дефініцію слова belief – the 
feeling that something is definitely true or definitely exists; the feeling that something is good and can be trusted; an 
idea that you believe to be true, especially one that forms part of a system of ideas [6]. В нашому випадку 
переконання це також певне почуття, ідея про істинність тих чи інших речей, проте наші переконання хибні, 
існують на всіх рівнях: релігійному, культурному, психологічному тощо, і працюють проти нас, що 
підтверджує сполучуваність з прикметниками негативної конотації – false, unquestioned, cultural, religious, 
political, social, psychological, economic, popular, inherited, narrow – на рівні яких реалізується ціннісний 
компонент досліджуваного нами концепту. Третій компонент, асоціативно-образний, розкривається в межах 
компаративного фрейму, представленого оксиморонно-метафоричними асоціаціями, і тут, як і у випадку з 
суспільством і програмуванням, переконання розглядається автором як певна в’язниця, яка перекручує 
дійсність, переконуючи людину, що жити потрібно за загальними для всіх законами. 

Відповідно до отриманих даних моделюємо концепт BELIEF: Загальнопоширені та численні переконання, 
що існують в суспільстві, релігії, культурі тощо, є важкі для ідентифікації, діють на особу, спотворюючи 
уявлення, створюють перешкоди на шляху до щастя.  

Підсумовуючи усе вищесказане, приходимо до висновку, що концепти PROGRAMMING, BELIEF та 
SOCIETY подаються автором як взаємозалежні. Суспільство, а подібно до нього і релігія, культура, минулий 
досвід, нав’язуючи особі певні правила та пріоритети, створюють відповідне програмування, внаслідок якого 
з’являються хибні переконання та припущення, які, в свою чергу, генерують негативні почуття, нещастя тощо. 

Подальші дослідження знову ж таки передбачають аналіз ключових концептів та побудови загальної 
концептуальної схеми медитативних притч. 
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Бублик Т. Є. Фреймовая репрезентация концептов PROGRAMMING и BELIEF  
в медитативних притчах Е. де Мелло. 

В статье проанализированы средства вербализации концептов PROGRAMMING и BELIEF в свете фреймового 
подхода. Исследовано концептное наполнение предметного, акционального, таксономического, посессивного и 
компаративного фреймов. В соответствии с полученными данными представлены общии модели концептов. 
Обнаружены особенности понятийного, оценочного и образного компонентов исследуемых концептов. 

Доказана взаимозависимость данных концептом с уже описанным концептом SOCIETY. 

Bublyk T. Ye. Frame Representation of the Concepts PROGRAMMING and BELIEF  
in the Meditative Stories by A. de Mello. 

The article analyzes the means of verbalization of the concepts PROGRAMMING and BELIEF within the boundaries of 
the frame approach. The conceptual essence of the notional, actional, taxonomic, possessive and comparative frames is 

investigated. Due to the acquired data the general concept models are presented. The peculiarities of the concept, 
evaluation and image components of the concepts in question are revealed. The interdependence between two concepts 

and the previously investigated concept SOCIETY is proved. 
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СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІРИКИ ЛІНИ КОСТЕНКО 

У статті розкрито сутність характерних для творчої манери Ліни Костенко особливостей стильової 
палітри. Мова йде про близьку неокласикам класичність формулювання думки, її символізацію та 

матеріалізацію, місткість фрази, уособлюючий метафоризм. Звернуто увагу на єдність індивідуального 
стилю та жанрової структури у ліриці поетеси. 

Стильові особливості лірики Ліни Костенко на сьогодні становлять собою прогалину сучасного 
літературознавства, адже розглядалися дослідниками лише побіжно, без ґрунтовного заглиблення у проблему. 
Проте науковий доробок Н. Бойко, Г. Жуковської, І. Дзюби, В. Брюховецького, Д. Дроздовського, 
О. Пахльовської, Г. Клочека, Л. Краснової, Л. Миронюк, В. Панченка, І. Пономаренко, М. Савки, В. Саєнко, 
О. Тарана, Р. Мариняк, О. Ковалевського, якими здійснено останні дослідження та публікації, що містять 
відомості стосовно обраної теми, є методологічно важливим для здійснення нашого дослідження. 

Метою пропонованого матеріалу є розкриття характерних рис стилю лірики Ліни Костенко. Стильова 
домінанта, до якої тяжіє лірика Ліни Костенко, – психологізм, але психологізм своєрідний. Він постає 
експресивним, до того ж суб’єкт висловлювання співпадає з об’єктом психологічного зображення. Завдяки цьому 
лірика Ліни Костенко досліджує внутрішній світ людини в особливому ракурсі: вона звертається переважно до 
сфери переживань, почуттів, емоцій, розкриваючи її, як правило, статично, але надзвичайно глибоко та живо. Під 
владу віршів автора потрапляє і розумова сфера діяльності. Багато ліричних творів побудовано на розгортанні не 
переживання, а міркування, хоча це міркування зазвичай забарвлене певним сильним почуттям [1: 143]. Це 
медитативна лірика, до якої у Ліни Костенко належать вірші "І засміялась провесінь: – Пора!", "Страшний 
калейдоскоп…", "Мабуть, ще людство дуже молоде", "Вже почалось, мабуть, майбутнє" тощо. Поетика 
зображеного у цих ліричних творах художнього світу є, передусім, психологічною. Цей факт накладає відбиток і 
на окремі зображально-виражальні деталі, які використала поетеса при творенні віршів. 

Але ліричний твір у Ліни Костенко може існувати і без зображальної предметної деталізації, будуючись 
виключно на деталях психологічних. Таке явище спостерігається, наприклад, у віршах "Здається, часу і не гаю", 
"Це не чудо, це чад, мені страшно такого кохання". Якщо ж поетеса і вводить предметно-зображальні елементи 
у твір, то вони теж виконують роль психологічного зображення, створюючи емоційне тло поетичного твору або 
ж показуючи рефлексію та враження ліричного героя. Так відбувається і з пейзажними деталями. У вірші "Несе 
Полісся в кошиках гриби" психологічні деталі, здавалося б, повністю відсутні. Є лише пейзаж, тиша та природа. 
Але функція опису природи тут – створення емоційного фону спокою, миру, тиші: "Правічну думу думають 
ліси, / вгрузають в мох столітні дідугани" [2: 328]. 

Стильові домінанти лірики у сфері художньої мови – це монологізм, риторичність та віршована форма [1: 
142]. Переважна більшість ліричних творів взагалі та віршів Ліни Костенко зокрема побудовані як монолог 
ліричного "я". Але є й такі поетичні твори, в яких зустрічається діалог дійових осіб, як, наприклад, у віршах 
Ліни Костенко "Ой ні, ще рано думати про все", "Діалог у паризькому салоні", "Пінг-понг", "Осінь убога", 
"Одгородила доля шматочок поля". У таких творах автор теж дотримується принципу монологізму, адже 
"персонажі", які ведуть розмову між собою, позбавлені власної манери висловлювання і є лише втіленням 
різних проявів ліричної свідомості. Лірична мова у віршах поетеси часто відзначається яскравим експресивним 
забарвленням як окремих слів, так і цілих конструкцій, що зумовлено питомою вагою тропів та синтаксичних 
фігур, які й передають підвищену емоційність, вир почуттів ліричного "я": " – Диви, дивá! – дивується трава. – 
/ Він кам’яний, а з ним іде жива! " [2: 130] ("Ой ні, ще рано думати про все"). 

Щодо організації системи мовлення у творах Ліни Костенко, то загальними характерними для неї рисами 
буде близька неокласикам класичність формулювання думки, її символізація та матеріалізація водночас, 
місткість кожної фрази, сконцентрованість емоцій у змісті вірша, уособлюючий метафоризм. Так, у поетичному 
творі "Нічого такого не сталось" слово "Доля" наділене автором особливим змістом: "Ти просто схожий на 
Долю". Ця лексема є останньою у вірші, що, як вже було сказано про останні рядки у творах Ліни Костенко, 
надає їй особливого звучання, "сили" та значення. Поетеса пише це слово з великої літери, показуючи, що для 
ліричного героя вірша семантика цього іменника значно ширше за закладену у тлумачному словнику. 
Багатозначний поетичний образ Долі приховує у собі приглушені певними заборонами почуття та емоції 
ліричного "я", але за ними проглядає життя жінки, її таємниця, її ідеал, її гіркі нитки іронії над власним 
нещастям та болем. Цікавим прийомом з погляду поетики тут є рефрен, який звучить у першому та сьомому 
рядках: "Нічого такого не сталось", а також у третьому та п’ятому рядках: "Життя соталось, соталось". Два з 
восьми рядків вірша дублюються, на них робиться логічний наголос. Решта чотири рядки набувають ледве 
вловимого за рефренами, однак важливого значення. Як це завжди буває у Ліни Костенко, зайвих слів вона не 
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вживає, висловлюючись лише по суті. Емоційне навантаження слова у віршах поетеси є надзвичайним в силу 
сконцентрованості поетичної семантики, що проявляється також у ритмічному малюнку творів. 

Кожен жанр, до якого звертається поетеса, має свою структуру. Складові частини певного жанру у 
комплексному поєднанні творять неповторну форму та зміст. Формотворчими елементами постає стиль, 
композиційні засоби, мовні образотворчі засоби, обсяг тексту. Змістотворчими – об’єкт зображення, тема, 
мотив, колізія, пафос, емоційна тональність [3: 47]. Так, у ліричному вірші Ліни Костенко "Шипшина важко 
віддає плоди" форму творить стиль, близький за іманентними художніми критеріями (передусім – високою 
культурою мислення та поетичного мовлення, художньою філігранністю) до стильової манери неокласиків. 
Композиційно цей твір містить наступні повтори: 
Вона людей хапає за рукава. 
Вона кричить: – Людино, підожди! 
О, підожди, людино, будь ласкава. 
Не всі, не всі, хоч ягідку облиш! [2: 336], 
також підсилення ("хоч ягідку облиш"), протиставлення ("Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш"), монтаж 

(образ людини, до якої звертається шипшиновий кущ, паралельно поєднується з образом пташини). 
Оригінальною тут є контамінація, поєднання автором прийомів повтору та протиставлення. 

Щодо мовних образотворчих засобів, то у вірші "Шипшина важко віддає плоди" почуття ліричного "я" 
глибоко розкриваються, передусім, через метафоричність (шипшина важко віддає плоди, людей хапає за рукава, 
кричить, пташина просила). Обсяг тексту є невеликим, він становить вісім рядків, у які Ліна Костенко вкладає 
емоційний крик душі шипшинового куща, який тут постає центральною фігурою і об’єктом зображення. 
Тематично вірш є твором про збереження природи, екології планети, у ньому присутній мотив споживацького 
ставлення людини до всього живого та мовчазного спротиву-крику рослини, яскраво озвученого автором. І ця 
колізія, зіткнення інтересів людини та природи, втілюється за допомогою цілого комплексу вищезазначених 
засобів. Пафос вірша передає внутрішню переконаність автора у правоті природи, темпераментну напругу 
емоцій ліричного "я" твору. Думка зливається з почуттями, які дощенту переповнюють ліричний об’єкт, тому 
невеликий вірш і вийшов у поетеси натхненним, пристрасним, піднесеним. Емоційна тональність обумовлена 
його стильовими рисами та головною думкою. Врахуємо тут, що лірика відтворює людську свідомість та 
підсвідомість, суб’єктивний момент. Тому вірш виражає, а не зображує. Адже поезія, за А. Єсіним, – не 
зображальна група мистецтв, а експресивна [1: 142]. 

Формально-змістові чинники, зображально-виражальні засоби, самобутність мови Ліни Костенко разом з 
витонченістю почуття та смаку, скрупульозністю у виборі висловлювань надають стилю поетеси благородства. 
І це є визначальною рисою стильового різновиду, тобто художньої манери, притаманної відносно невеликій 
групі літературних творів. Образно-мовна система Ліни Костенко організована за таким принципом, який 
передбачає домінування одного з прийомів художнього самовираження. Але хоча ця система сформувалася і 
почала функціонувати в межах літературного періоду шістдесятництва, складовою частиною типу творчості 
поетів-сучасників поезію Ліни Костенко називати не зовсім доречно. Її стильова палітра більше наближена до 
рис творчості неокласиків. І підтверджується це найтоншими рисами організації власного художнього 
мовлення автором. Для прикладу, якщо розглянути застосування внутрішньої рими в поезії Ліни Костенко, то 
можна визначити такі групи: 

1) римуються кінець попереднього вірша з початком наступного: 
Вони все розуміли, вибачали . 
Але мовчали, тяжко так мовчали [4: 178].  
І з ранку до ночі та ж сама тема: 
Система нервова, нервова система [4: 195]; 
2) римуються піввірші: 
Гроза проходила десь поруч. Була то блискавка, то грім. 
Дорога йшла кудись на Овруч, в лісах і травах до колін. 
Латаття ніжилось в озерах, хитали ряску карасі. 
Черкнула блискавка по зелах, аж полягали вони всі [2: 18]; 
3) римуються близько розташовані слова:  
Він цей вокал підносив, як бокал [2: 46]; 
4) римуються суміжні слова [5: 27]: 
Твій хід. В похід! Важка  твоя стезя [4: 103]. 
На думку В. Брюховецького, Ліна Костенко тут наблизилася до традиції української поезії, яка тягнеться від 

"неокласиків" і, зокрема, від М. Зерова [6: 130]. Культурологічна насиченість поетичних медитацій, що вже 
пробудилася в "Мандрівках  серця", стає дедалі виразнішою в книжці "Над берегами вічної ріки" і набуває 
ознак прикметної риси всієї подальшої творчості Ліни Костенко. За неподібності самоозначених поетичних 
темпераментів ("Я знаю: ми тугі бібліофаги" – "Я – жниця поденна"), за сталості суто класичних формальних 
уподобань М. Зерова (сонет, олександрійський вірш, елегійний дистих) і віртуозного орудування "багатством 
новітнього віршування" [7: 53], що на повну силу виявилося вже в четвертій книжці Ліни Костенко, обох поетів 
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ріднить чистота слова, добірність прозорої метафори, і головне – інтелектуальна напруга, яка виникає внаслідок 
мистецького осмислення вже набутих людством духовних скарбів, актуалізація їх для людини в сучасному світі 
з його знеособлюючим тяжінням до одномірності та "історичного расизму" [6: 130]. 

Проведене дослідження дозволяє нам зробити висновок про стильові особливості лірики Ліни Костенко, які 
яскраво передають цілісність та безкомпромісність особистості поета, що проектується на цілісність 
поетичного доробку. Це поєднує тексти поетеси не лише категорією стилю чи жанру (хоча і єдність 
індивідуального стилю, і єдність жанрової структури у ліриці Ліни Костенко наявні), а й категорією авторської 
особистості, фактом приналежності її самобутній та яскравій творчій системі. Розглянуті у статті аспекти 
стильової манери Ліни Костенко – лише незначна частина подальшого дослідження рис стилю поетеси, що 
вважаємо перспективним і необхідним. 
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Дюжева Е. В. Стилевые особенности лирики Лины Костенко. 

В статье раскрывается сущность характерных для творческой манеры Лины Костенко особенностей 
стилевой палитры. Речь идет о близком неоклассикам классическом формулировании мысли, ее символизации и 

материализации, емкости фразы, олицетворяющем метафоризме. Обращается внимание на единство 
индивидуального стиля и жанровой структуры в лирике поэтессы. 

Diuzheva K. V. Style Features of Lina Kostenko’ Poetry. 

The article reveals the essence characteristic of the stylistic palette features in Lina Kostenko’ artistic style. There 
are classical formulation of thought, its symbolization and materialization, capacity phrases, personifying 
metaforyzm, which are close for neoclassics. The attention is paid to the unity of individual style and genre 

structure in the lyric of the poetess. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ КОНФЛІКТ  
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ) 

У статті встановлено засоби номінації концепту КОНФЛІКТ у сучасному політичному дискурсі. Розглянуто 
особливості мовної об’єктивації концепту в рамках когнітивно-дискурсивного підходу до вивчення концептів. 
Номінація включає ім’я концепту, лексему conflict, її синоніми, словосполучення, ідіоми. Увагу акцентовану на 

понятійному, ціннісному складниках концепту та образному, який вербалізується за допомогою 
конвенціональних та образних метафор. 

Об’єктом нашого дослідження є концепт КОНФЛІКТ, а предметом – мовні засоби його актуалізації в 
сучасному політичному дискурсі.  

Мета статті полягає у встановленні понятійного, образного та ціннісного структурних складників концепту 
КОНФЛІКТ на матеріалі англомовних тлумачних словників та контекстуальних фрагментів політичного 
дискурсу. У статті реалізоване наступне завдання – застосування концептуального аналізу для визначення 
вищезазначених складників концепту КОНФЛІКТ. 

Актуальність дослідження визначається активним розвитком когнітивної лінгвістики та наявністю різних 
підходів до вивчення концептів, а також важливістю аналізованого концепту КОНФЛІКТ.  Наукова новизна  
полягає у застосуванні когнітивно-дискурсивного підходу та в інтегруванні різних методик аналізу концепту 
для встановлення його змісту. 

Характеристики концептів як об’єктів когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології аналізувалися в працях 
вітчизняних і закордонних науковців (А. П. Бабушкін, О. С. Кубрякова, З. Д. Попова, Й. А. Стернін, 
М. М. Болдирєва, В. З. Дем’янкова, С. А. Жаботинська, С. А. Аскольдов, Н. Д. Арутюнова, В. М. Телія, 
В. І. Карасик, Г. Г. Слишкін, Д. С. Ліхачов, Ю. С. Стєпанов, С. Г. Воркачов, О. О. Селіванова, О. П. Воробйова, 
В. В. Красних, В. А. Маслова, А. М. Приходько, М. М. Полюжин та ін.)  

У когнітивній лінгвістиці сформувалося щонайменше сім напрямів аналізу концептів: онтологічний, 
логічний, лінгвокультурологічний, поетологічний, психолінгвістичний, семантико-психологічний та 
дискурсивний [1: 14–18]. Одним з найпродуктивніших для аналізу досліджуваного концепту вважаємо 
когнітивно-дискурсивний підхід. 

Автори "Короткого словника когнітивних термінів" зазначають: "Концепт – термін, що служить поясненню 
одиниць ментальних чи психічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної структури, яка відображає 
знання й досвід людини; оперативна змістовна одиниця пам'яті, ментального лексикону, концептуальної 
системи й мови мозку, всієї картини світу, відображеної в людській психіці" [2: 90-93].  

Концепт КОНФЛІКТ – багатовимірне ментальне утворення, яке містить понятійну, образну та ціннісну 
структурну складову. Спершу розглянемо понятійний зміст концепту і як він об’єктивується в мові. 

Засобом мовної репрезентації концепту є його ім’я. Іменем концепту КОНФЛІКТ виступає лексема conflict, 
тобто номінативна одиниця, яка відрізняється від інших лексем своєю частотністю та поліфункціональністю. 

Звернімося до етимології слова conflict для виявлення понятійного змісту концепту. Етимологічна ознака – 
це змістовий пласт концепту, що існує опосередковано як основа, на якій виникли і тримаються інші шари 
значення. Сonflict  (v.)  – early XV century, from Latin conflictus, pp. of confligere "to strike together, be in conflict," 
from com- "together" + fligere "to strike." The noun also dates from early XV c. Psychological sense of "incompatible 
urges in one person" is from 1859; Phrase conflict of interest was in use by 1743 [3]. 

Проаналізувавши низку англомовних тлумачних словників, нами було виокремлено основні значення 
лексеми  conflict, які утворюють  понятійний складник досліджуваного концепту, а також найчастіше 
зустрічаються в аналізованих фрагментах політичного дискурсу: 

• an open clash between two opposing groups (or individuals) конфлікт, зіткнення між конфронтуючими 
групами (особистостями); 

• a hostile meeting of opposing military forces in the course of a war боротьба;  збройний конфлікт, війна; 
• a disagreement or argument about something important протиріччя, суперечність, сварка; 
• a state of opposition between persons or ideas or interests боротьба думок, інтересів, принципів, тощо. 
У найбільш загальному вигляді конфлікт можна визначити як загострення суперечностей, що виникають у 

результаті відмінності в поглядах, інтересах, прагненнях людей і сприймаються та оцінюються його 
учасниками як несумісні з їх власними. 

У сучасному політичному дискурсі ми звертаємося до поняття політичний конфлікт, що є зіткненням, 
протистоянням різних соціально-політичних сил, суб'єктів політики в їх прагненні реалізувати свої інтереси і 
цілі, пов'язані насамперед із боротьбою за здобуття влади, її перерозподіл, зміну політичного статусу, а також з 
політичними перспективами розвитку суспільства.  
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Номінація концепту КОНФЛІКТ у сучасному політичному дискурсі здійснюється лексемою conflict, яка є 
ім’ям концепту: For peace is not merely the absence of visible conflict [4], а також за допомогою похідних лексем 
від іменника conflict, його синонімів, словосполучення, ідіоми.  

Концепт КОНФЛІКТ об’єктивується в мові, крім лексеми conflict, наступними домінантними синонімами 
імені концепту – war: But they remind us that no Holy War can ever be a just war  [4],  fight(ing):  And today, we are 
taking two important steps forward in the fight that we face here at home [4],  disagreement: There's still details to be 
ironed out, still disagreements that we've got to work out, but for the first time we've passed bills through every 
committee [4],  opposition: …and after decades of opposition, we passed legislation that will prevent tobacco 
companies from marketing to our children [4],   argument : We're going to cast aside the old arguments and overcome 
the stubborn divisions and move forward as one people and one nation [4] та великою кількістю інших синонімів. 

Найуживанішою лексичною одиницею, що виражає дію СУБ’ЄКТА КОНФЛІКТУ є дієслово to fight, за ним 
слідують to oppose, to disagree, to differ, to conflict with, to clash with, to discord, to combat, to battle, to struggle, to 
strike, to defeat, to argue, to quarrel, to dispute… 

Можливими  засобами репрезентації концепту КОНФЛІКТ виступають похідні лексеми conflict: confliction, 
conflicted, conflictual, conflictive, conflictory, conflicting, conflictingly. 

Словосполучення, що показують стан конфлікту: wage war  "The United States will never wage war against 
Islam or any other religion" [5], go to war "... taking care of our forces and their families, when they go to war and 
when they come home" [5], declared war on us "But an enemy declared war on us, a war we didn't want" [6],  to be in 
conflict, to be in opposition  to, to fall foul (розсваритись) та ін.  

Важливим засобом номінації концепту КОНФЛІКТ являються ідіоми, що його репрезентують:   a turf war  
(American) – a fight or an argument to decide who controls an area or an activity "As we've continued this recovery 
effort, I've made it clear that we're not going to tolerate the usual turf wars between agencies" [5], not hold water "That 
argument that opponents are making against this bill does not hold water" [5], come into conflict та ін.  

Логіко-понятійні концептуальні ознаки структуруються за допомогою фрейму як структури даних, що 
відбиває знання про певну стереотипну ситуацію, набуті в результаті попереднього досвіду, а також про текст, 
який описує цю ситуацію [7]. 

Отже, понятійний складник концепту КОНФЛІКТ може бути поданий у вигляді предметного та 
акціонального фреймів, запропонованих С. А. Жаботинською [8]. Аналіз значень лексеми conflict та аналіз 
контекстів політичного дискурсу, де реалізована лексеми conflict та її синоніми, показав наявність суб’єкта, 
агенса дії у конфліктній ситуації. 

На думку О. О. Селіванової, фрейм застосовується в когнітивній науці для фіксації вербально-невербальної 
інформації у вигляді структури інформаційних даних, в якій відображені набуті емпіричним шляхом знання про 
деяку стереотипну ситуацію і про текс, який її описує [9: 101].  

У предметному фреймі актант (ДЕХТО) характеризується за якісними, буттєвими, локативними, 
темпоральними й кількісними параметрами. СУБ’ЄКТ фрейму КОНФЛІКТ існує відповідно до наступної 
системи пропозицій: [(ДЕХТО: агенc) є / існує ТАКИЙ (якість); є / існує ТАК (спосіб буття); є / існує СТІЛЬКИ 
(кількість); є / існує ТАМ (місце / локатив); є / існує ТОДІ (час / темпоратив)]. 

В акціональному фреймі актанти (СУБ’ЄКТ, ОБ’ЄКТ) наділені аргументними ролями і беруть участь у 
конфліктній ситуації. Розглянемо наступні пропозиції, що репрезентують СУБ’ЄКТ конфлікту: [(ДЕХТО: 
агенc) діє на (ДЕХТО: пацієнc) зо допомогою (ДЕЩО: інструмент / помічник); діє в напрямку реципієнта 
(ДЕХТО: бенефактив / малефактив); діє задля / через (мета / причина); діє задля (результату)]. Пропозиції 
акціонального фрейму можуть доповнюватися локативними і темпоральними: діє ТАМ (місце / локатив); діє 
ТОДІ (час / темпоратив).  

Понятійний складник концепту нерозривно поєднаний з ціннісним, який у нашому дослідженні 
репрезентований негативною оцінкою. 

Щодо образної складової концепту КОНФЛІКТ, то вона вербалізується за допомогою конвенціональних та 
образних метафор. 

У когнітивній лінгвістиці метафора трактується як перенесення когнітивної структури, прототипно 
пов’язаної з певним мовним утіленням, з однієї ділянки, до якої вона належить, на іншу. При цьому одна 
концептуальна сфера проектується на іншу, відбувається певна експансія концептів ділянки-джерела і, як 
наслідок, захоплення й освоєння ними ділянки-мети [10: 389]. Структурування одного концепту в термінах 
іншого в межах когнітивної лінгвістики розглядається як процес метафоризації. 

Вивченню особливостей політичного дискурсу та метафори присвячено велику кількість наукових праць 
(Н. Д. Арутюнова, А. М. Баранов, Е. В. Будаєв, О. Й. Шейгал, Дж. Лакофф, М. Джонсон та ін.). 

Конвенціональна метафора формує поняттєву систему людини, базуючись на повторюваних 
систематичних кореляціях між явищами, зафіксованими у нашому досвіді [11: 169] і сприймається як звичний 
спосіб концептуалізації дійсності, що реалізується у повсякденній мовленнєво-розумовій діяльності. 
Конвенціональні метафори є імпліцитними, оскільки для їх розуміння варто вивести нове значення, 
інтерпретуючи значення лексичних одиниць.  

Конвенціональні метафори поділяються на онтологічні, орієнтаційні та структурні [11]. 
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Для концепту КОНФЛІКТ характерними є онтологічні та структурні метафори. Найбільш розповсюдженою 
у промовах політичних лідерів є онтологічна метафора – персоніфікації, де основним корелятом референта 
КОНФЛІКТ виступає ЛЮДИНА.  

Так, наприклад, КОНФЛІКТ уподібнюється ЛЮДИНІ, яка народжується Risk, danger, high living costs –  they 
are born or conflicts are born, while speculation feeds on unrest and war [4]  і має свою власну поведінку (1), 
впливає (2). 

Іменники conduct – the manner in which a person behaves; behaviour [12] (поведінка) та impact – the effect or 
influence that an event, situation etc has on someone or something [13] (вплив) актуалізують метафору ЛЮДИНА. 

 (1) There has never been an option before me that called for troop deployments before 2010, so there has been no 
delay or denial of resources necessary for the conduct of the war during this review period [5].  

 (2) We're also concerned about the impact the current conflict is having on Lebanon's young democracy [6].  
Серед структурних метафор найпоширенішими в британському та американському політичних дискурсах є: 

КОНФЛІКТ є ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ і специфікується як ВОГОНЬ / ГРІМ / ЛАВА / ХМАРА; метафорична 
модель КОНФЛІКТ – МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ, що специфікується як ПРЕДМЕТ /  ПРОДУКТ / ТОВАР / 
НАБІР-КОМПЛЕКТ / ПОБУДОВА. 

Політичний дискурс багатий на образні метафори. Враховуючи частоту вживання WAR – ideological 
STRUGGLE є найрозповсюдженішою, другою за частотністю WAR – last RESORT, і потім в рівних пропорціях 
WAR – TEST, WAR – CONTEST, WAR – CLASH, WAR – SPORT.  

Таким чином, концепт КОНФЛІКТ містить понятійний, образний та ціннісний структурні складники і 
вербалізується у сучасному політичному дискурсі через номінацію. Номінація концепту КОНФЛІКТ включає 
його ім’я, синоніми, похідні, словосполучення та ідіоми. 

Образний складник актуалізується у мові за допомогою конвенціональних та образних метафор. Ціннісний 
складник аналізованого концепту нерозривно поєднаний із понятійним та образним компонентами і розкриває 
ставлення до концепту. 

Перспективи подальшого дослідження полягають у статистичних підрахунках уживаності мовних засобів 
репрезентації концепту КОНФЛІКТ для об’єктивного підтвердження отриманих результатів когнітивно-
дискурсивного аналізу. 
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Заньковская Г. Д. Вербализация концепта КОНФЛИКТ (на материале современного  
политического дискурса). 

В статье устанавливаются средства номинации концепта КОНФЛИКТ в современном политическом 
дискурсе. Рассмотрены особенности языковой объективации концепта в рамках когнитивно-дискурсивного 

подхода к изучению концептов. Номинация включает имя концепта, лексему conflict, ее синонимы, 
словосочетания, идиомы. Внимание акцентировано на понятийном, ценностном составляющих концепта и 

образном, который вербализуется с помощью конвенциональных и образных метафор.  

Zan’kovs’ka G. D.  Verbalization of the Concept CONFLICT (on the Material of  Modern Political Discourse). 

The article establishes the nomination of the concept CONFLICT in the modern political discourse. The peculiarities of 
the verbal objectivation of the concept are considered within the framework of the cognitive-discursive approach to 

concept research. The nomination includes the name of the concept lexeme "conflict", its synonyms, word-
combinations, idioms. The attention is focused on the notional and value constituents of the concept and vivid one that 

is verbalized by means of conventional and figurative metaphors. 
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ MARRIAGE В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Статтю присвячено розгляду та структуризації засобів вербалізації лінгвокультурного концепту 
"MARRIAGE" в мовній картині світу на фразеологічному матеріалі англійської мови. Автором розглянуто 

лінгвокультурний та лінгвокогнітологічний підходи до вивчення концептів, проведено виокремлення 
фразеологізмів за семантичною ознакою та за співвідношенням з певним граматичним класом. Також, 

визначено перспективи подальших досліджень в межах лінгвокультурології.  

Наприкінці минулого століття змінилася наукова парадигма гуманітарного знання, коли на місце пануючій 
сцієнтистській, системно-структурній парадигмі прийшла парадигма антропоцентрична, функціональна, що 
повернула людині статус "мірила всіх речей" та повернула її в центр світо творення,  дослідницька цікавість 
лінгвістів перемістилася з іманентної структури мови на умови її вжитку, з соссюрівських правил шахматної 
гри на самих гравців [1: 47].  

Цей період в історії сучасної лінгвістики характеризується чітко вираженою відмовою лінгвістів від 
іманентної, замкнутої на собі мовної парадигми і активним розширенням об’єкта філологічних претензій до 
рівня відомої тріади "мова – свідомість – культура" [2: 116].  

Наприкінці 90-х років минулого століття антропоцентричний підхід у питаннях дослідження мови 
сформувався у наступних напрямках, що пересікаються між собою: лінгвокультурологія, аксіологічна 
лінгвістика та лінгвоконцептологія  [2: 116]. 

Сучасний стан розвитку науки про мову позначено великою увагою до проблем лінгвокультурології. 
Зацікавленість дослідників різних наук вивченням культурних концептів має результатом укладання 
концептуаріїв різних культур. Початком такого роду робіт вважають концептуарій, укладений Ю. Степановим. 

Лінгвокультурологія розглядає концепт як "певну ідею, фрагмент загальної людської культури, що "живе" в 
свідомості цілих народів, окремих етносів, так і окремих соціальних груп, і, більше того, конкретних 
індивідуумів" [3: 56]. Лінгвокультурологічний підхід до розуміння концепту розглядає останній як базову 
одиницю культури, як "колективне змістове утворення, що фіксує своєрідність відповідної культури" [4: 29]. 

Варто вказати на відмінність між розумінням концепту в лінгвокультурології та лінгвокогнітології, які 
пропонують не тотожні, проте не взаємовиключні підходи до вивчення концептів. Представники когнітивного 
напряму (С. А. Жаботинська, М. Мінський, М. М. Болдирєв, Дж. Лакофф, Ж. Фоконьє, О. С. Кубрякова, 
Ч. Філлмор та інші), трактують концепт як "оперативну змістову одиницю пам’яті, ментального лексикону, 
концептуальної системи та мови мозку (lingua mentalis), цілої картини світу, що відображається в людській 
психіці" [5: 89-93], як позначення модельованої лінгвістичними засобами одиниці національного когнітивного 
пізнання для моделювання та опису національної концептосфери. Вони надають концепту певну визначену 
структуру, без якої існування концепту є неможливим. Специфіка когнітивного дослідження полягає також в 
тому, щоб не відокремлювати власне мовного й немовного планів: концепти не прив’язані до тієї чи іншої 
матеріальної форми [6: 55]. 

З позицій когнітивної лінгвістики відбувається рух від людини до культури, а з позицій лінгвокультурології 
– від культури до людини [4: 30]. Проте, обидва підходи не є взаємовиключними і їхнє поєднання сприяє 
поглибленню когнітивних досліджень. 

Досліджуючи одиниці з точки зору когнітивістики, варто розмежувати терміни "поняття" і "концепт", 
трактуючи останній не тільки як сукупність суттєвих ознак об’єкта, а ментальне, національно-специфічне 
утворення, планом змісту якого є сукупність всіх знань про певний об’єкт, а планом мовного вираження – 
сукупність лексичних, фразеологічних, паремійних одиниць, що номінують і описують даний об’єкт [7: 104 ]. У 
нашому дослідженні ми торкатимемось одного із базових елементів людської концептосфери, який моделює 
типологічні відносини між представниками людського виду, – шлюбу. 

Шлюб – соціальний інститут, без якого є неможливим існування та функціонування сучасного суспільства, 
він є одним із головних  в системі соціальних понять та цінностей. В англомовній традиції цей соціальний 
феномен виражається через лексико-семантичне поле концепту MARRIAGE (шлюб, одруження, заміжжя, 
весілля, шлюбна церемонія, тісне єднання, тісний союз [8: 708]. Від нього також значною мірою залежить склад 
інших базових концептів мовної свідомості.  

Вербальні асоціації, отримані в результаті асоціативного експерименту, проведеного серед населення 
Великобританії, відображають як універсальність, так і національно-культурну специфіку досліджуваного 
концепту, а також  свідчать, що респонденти  виявляють верховенство етичних критеріїв щасливого шлюбу над 
емоційними: так, ні любов, ні вірність не виявилися на першому місці в жодній анкеті [9: 32].  

Для кращого розуміння ментальності британців та ролі концепту MARRIAGE в мовній картині світу, варто 
розглянути вербалізацію даного концепту в англомовному художньому дискурсі. Дана стаття має на меті 



С. О. Крацило. Фразеологічні засоби вербалізації концепту MARRIAGE в англійській мові 

209 

описати  зазначений концепт з позиції лінгвокогнітології, зокрема, на фразеологічному матеріалі англійської 
мови. Об’єктом дослідження виступає концепт MARRIAGE, предметом – мовні засоби репрезентації цього 
концепту у фразеологічній картині світу. Новизна дослідження полягає у тому, що дослідження 
фразеологічної репрезентації концепту MARRIAGE з позиції лінгвокогнітології на матеріалі англійської мови 
проводиться вперше і раніше не було об'єктом лінгвістичного аналізу. Дослідження фразеологічних одиниць є 
важливим для сучасної мовознавчої науки, що свідчить про актуальність даної статті. 

Кінцева мета когнітивних лінгвістичних досліджень – створення картини світу того чи іншого типу, а їх 
налічується безліч. Тільки в межах лінгвокультурологічного дослідження розрізняють образну картину світу 
(Ю. Степанов), гендерні (А. Холод), мовні зооморфні (Т. Гончарова), міфологічні й міфопоетичні 
(В. Кононенко), архаїчні (Т. Кіс), середньовічні (О. Чмир), архетипові та пісенні моделі світу (Л. Копаниця), 
мовні політичні (М. Васильєва), мовні релігійні (О. Лисенко), язичницьку (Н. Тяпкіна) та ін. Серед них 
присутня і "фразеологічна картина світу", яку репрезентують ідіоми, фразеологічні словосполучення, крилаті 
вислови, афоризми, прислів’я, приказки тощо. 

Фразеологічна картина світу – частина мовної картини світу, що склалася в носія мови. В сучасних 
дослідження під фразеологічною картиною світу розуміється "частина наївної мовної картини світу", що 
описана засобами фразеології, в якій кожна фразеологічна одиниця є елементом строгої системи та виконує 
визначені функції в описі реалій навколишньої дійсності. Досліджували фразеологічну картину світу 
Н. Ф. Алефіренко, О. А. Корнілова, В. М. Мокієнко, Ю. П. Солодуба та інші, які встановили специфічні 
особливості, такі як універсальність, національна специфічність, антропоцентричність, експресивність та 
фрагментарна специфічність. Фразеологізми служать засобом найбільш оптимальної вербалізації концептів, 
оскільки концепти містять конкретно-асоціативні та емоційно-оцінні ознаки досліджуваного об’єкта [10: 8].  

Наше дослідження фразеологічних засобів репрезентації концепту MARRIAGE здійснювалось на матеріалі 
тлумачних, фразеологічних та двомовних словників англійської мови. В результаті суцільної вибірки за 
напрямками знак-смисл, смисл-знак  були виявлені наступні групи фразеологізмів: 

1. Одиниці, що характеризують стан перебування в шлюбі та стосунки в ньому: to be in double harness, 
familial ties,  family bonds,  family ties, Darby and Joan; 

2. Одиниці, що характеризують учасників шлюбного союзу: better half, significant other, helpmate; 
3. Одиниці, що характеризують припинення шлюбних стосунків: on the rocks, parting of the ways, splitsville; 
4. Одиниці, що містять характеристики осіб, що порушують шлюбні норми: two-timer, philanderer, 

womanizer, skirt-chaser, fornicator , heartbreaker, husband-snatcher , ladies' man, Don Juan, Casanova; 
5. Одиниці, що характеризують акти, пов’язані з відходом від традиційно прийнятих та законодавчо 

врегульованих шлюбним союзом стосунків: carrying on, extracurricular activity, hanky-panky, playing around, two-
timing, easy virtue, loose morals.  

З точки зору співвідношення фразеологізмів з визначеним граматичним класом можна виділити наступні 
типи моделей (подано за [11]): 

1) Номінативні – з іменником в якості головного слова: double harness, familial ties, family bonds, family ties, 
good marriage, happy marriage, horse and carriage, incestuous union, institution of marriage, marriage of convenience, 
marriage partner, marriage plans, marriage proposal, marriage relationship, marriage state, marriage vows, married life, 
matrimonial alliance, matrimonial state, proposal of marriage, successful marriage; 

2) Дієслівні – з дієсловом: ask for somebody’s hand in marriage, be happy in one’s marriage, be married, be tied up, 
become husband and wife, become one, bestow in marriage, change condition, change one’s condition, drop anchor, enter 
into marriage, enter marriage, feel married, get hitched, get married, give hand, give in marriage, go to church, have 
marriage, head to the altar, hitch pass, jump the broom, lead to altar, lead to the altar, make a match, marry off, marry to 
someone, pair off, plight one’s troth, propose marriage, remain married, seal a marriage, settle down, settle down for life, 
settle down to married life, solemnize a marriage, take a wife, take somebody to one’s bosom, take to bosom, take to one’s 
bosom, take to wife, take vows, take wife, tie the knot, walk down aisle, win somebody’s hand in marriage; 

3) Незалежні синтаксичні конструкції: alliance by marriage. 
Одиниці були вибрані на основі як асоціативного принципу, так і за наявністю семантичних ознак. Про 

наявність ознак можуть свідчити наступні аспекти: 
1) Одна із лексем в складі фразеологізму має ознаку приналежності до подружнього стану: settle down to 

married life, enter marriage; 
2) Ознака присутня в семантичному визначенні фразеологізму:  plight one’s troth – to make a promise of 

marriage, extracurricular activity – extramarital affair.  
За ступенем ідіоматизації можна виділити три типи фразеологізмів, класифіковані Виноградовим за 

семантичним принципом [12: 140-161]:  
1) Фразеологічні зрощення (ідіоми) – абсолютно неподільні, нерозкладні словосполучення, значення яких 

не залежить від їх лексичного складу У їх значенні немає ніякого, навіть потенційного, зв'язку із значенням їх 
компонентів: Darby and Joan – любляче подружжя похилого віку,  on the rocks – в скрутному становищі; 

2) Фразеологічні єдності –  семантично неподільні фразеологізми, цілісне значення яких вмотивоване 
значенням компонентів: seal a marriage – з’єднати вузи, starter marriage – ранній невдалий шлюб; 
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3) Фразеологічні сполучення – стійкі вислови, до складу яких входять слова з вільним і фразеологічно 
зв’язаним значенням: marriage vows – подружні обітниці. 

Отже, фразеологічний фонд англійської мови характеризується широким спектром засобів на позначення 
лексем-членів данного концептуального поля. Так, нам вдалося встановити, що за семантичним критерієм 
можна вирізнити п’ять груп фразеологізмів, а саме фразеологічні одиниці, що: 1) характеризують стан 
перебування в шлюбі та стосунки в ньому; 2) характеризують учасників шлюбного союзу; 3) характеризують 
припинення шлюбних стосунків; 4) містять характеристики осіб, що порушують шлюбні норми; 
5) характеризують акти, пов’язані з відходом від традиційно прийнятих та законодавчо врегульованих 
шлюбним союзом стосунків. За співвідношенням з певним граматичним класом можна виділити номінативні, 
дієслівні фразеологічні одиниці та незалежні синтаксичні конструкції. Проведений аналіз не надає повне 
уявлення про усі можливі метафоричні втілення концепту MARRIAGE. На наш погляд, перспективним буде 
дослідження ціннісного та образного компоненту репрезентації цього важливого  концепту, що віддзеркалює 
ціннісні установки народу, на матеріалі англійської художньої літератури. 
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Матеріал надійшов до редакції 16.01. 2013 р. 

Крацило С. О. Фразеологические средства вербализации концепта MARRIAGE в английском языке. 

Статья посвящена исследованию и структуризации средств вербализации лингвокультурного концепта 
"MARRIAGE" в языковой картине мира на фразеологическом материале английского языка. Автором 

рассматривается лингвокультурный и лингвокогнитологический подходы к изучению концептов, проводится 
выделение фразеологизмов по семантическому признаку и по соотношению с определенным грамматическим 

классом. Также, определяются перспективы дальнейших исследований в рамках лингвокультурологии. 

Kratsylo S. O. Phraseological Means of Verbalization of the Concept MARRIAGE in the English Language. 

The article in question is an attempt to examine and structuralize the means of verbalization of a linguistic and cultural 
concept "MARRIAGE" in the linguistic world model based on the phraseological units of the English language. The 

author considers linguocultural and linguo-cognitive approaches towards the study of concepts, takes semantic features 
and grammatical categories to classify phraseological units. For example, from the viewpoint of the correlation with a 

grammatical class there are distinguished noun-type synonyms, verb-type synonyms and  clause-type syntactic 
structures. Perspective vectors of in-depth research within linguoculturology are being considered as well. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ В ІТАЛІЙСЬКІЙ ТА 
УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

В статті розглянуто особливості структури, значення та використання номінативних речень в 
італійській та українській мовах. Проаналізовано використання цього типу речень в мас-медійному 

дискурсі, а саме в інтернет-виданнях та онлайн-версіях друкованих видань. Також подано основні спільні 
та відмінні риси в структурі, семантиці та стилістиці номінативних речень в італійській та українській 
мовах. Наведено суперечливі моменти, що стосуються номінативних речень, та окреслено завдання для 

подальшого дослідження. 

Актуальність питання, дослідженого в статті, зумовлена недостатнім його опрацюванням в українському 
мовознавстві та практичною відсутністю праць, спрямованих на порівняння зазначених мовних явищ в 
італійській та українській мовах. Метою статті є виявити спільні та відмінні риси в структурі, семантиці та 
стилістиці номінативних речень (НР) у вищевказаних мовах, окреслити основні сфери їх використання, 
проаналізувати різні класифікації цих речень та охарактеризувати особливості застосування даного типу речень 
в мас-медійному дискурсі та в інтернет-ресурсах Італії та України. Предмет дослідження становлять НР в 
італійській та українській мовах. За об'єкт дослідження в статті взято італійські та українські інтернет-видання 
та онлайн-варіанти друкованих ЗМІ. Наукова новизна даної роботи визначається відсутністю на теренах 
України робіт, присвячених вивченню НР в італійській мові та їх зіставного аналізу з варіантами НР в 
українській мові. Що стосується публікацій з дослідження НР, в українській мовознавчій традиції дане питання 
висвітлене набагато ширше, аніж в італійській. Йому присвячені численні дисертаційні дослідження, наукові 
статті та розділи в підручниках і монографіях. Щодо італійської лінгвістики, то деяким аспектам даного 
питання присвячені праці Дж. Баттісти Моретті (L'italiano come prima o seconda lingua nelle sue varietà scritte e 
parlate, 1996 р.), М. Сенсіні (La grammatica della lingua italiana, 1997 р.), Л. Серіанні (Grammatica italiana: 
italiano comune e lingua letteraria, suoni, forme, costrutti, 1989 р.), М. Дардано та П. Тріфоне (La lingua italiana, 
1990 р.), Р. Сімоне (Stabilità a instabilità nei caratteri originali dell'italiano, 1993 р.). 

Джерельною базою для даного дослідження слугували два типи італійських та українських мас-медіа: 
інтернет-видання, що представлені лише в Інтернеті та не мають друкованого аналога (Італія: Il Giornale, 
Україна: Zaxid.net), та онлайн-версії друкованих видань (Італія: La Repubblica, Україна: Дзеркало тижня). 

Порівняльний аналіз НР як синтаксичної одиниці необхідно насамперед розпочати із визначення цього типу 
речень в італійському та українському мовознавстві, оскільки в даних лінгвістичних традиціях ці визначення дещо 
різняться між собою, що призводить до різного осмислення їх структури й зарахування до НР різних типів речень. 

Як стверджує італійський мовознавець Дж. Баттіста Моретті, номінативне речення – це односкладне 
речення, ядро якого виражене іменником або іншою субстантивованою частиною мови у формі називного 
відмінка: Idea stravagante [1: 02.01.13]; La stangata del 2013 [2: 01.01.13]. Номінативним вважається будь-яке 
стверджувальне, наказове, питальне, окличне речення, предикація якого виражена без використання дієслова [3: 
418]. Таке речення складається з іменника, іменної синтагми або займенника та залежних від них слів: Crescita 
e riforme [1: 02.01.13]; Un 2013 pieno di aumenti [1: 02.01.13]; Le armi improprie di Berlusconi [1: 02.01.13]. 

Для НР в італійській мові характерною є наявність детермінанта та означуваного ним ядра: Il risultato? [1: 
28.12.12]; L'Università? [2: 02.01.13]. В ролі ядра можуть виступати загальні або власні іменники та особові 
займенники. Варіативними складовими НР є узгоджені або неузгоджені означення: Il Capodanno à la carte [1: 
31.12.12]; Alta attenzione su rischi [1: 28.12.12]. Основною функцією детермінантів в НР є визначення та 
представлення ядра, його базова характеристика. Функція означення в НР – надання додаткової якісної або 
кількісної характеристики головному члену за допомогою прикметників, дієприкметникових зворотів, 
прийменникових груп та підрядних речень з підрядним означальним, які в західній лінгвістичній традиції 
прийнято називати відносними. 

В українському мовознавстві НР розглядаються як один ыз різновидів односкладних речень. За визначенням 
І. Білодіда, номінативні речення – односкладні речення, які стверджують буття предмета або явища (нерідко в 
супроводі вказівності або емоційної оцінки), головний член яких виражений іменником у називному відмінку 
[4: 257]. Окрім іменника, головний член НР може виражатися кількісно-іменним словосполученням або 
займенником у називному відмінку [5: 130]: Право будувати місто [6: № 40, 09.11.12]; Уміння витрачати 
гроші. Мистецтво, що не належить народу [6: № 49, 27.12.12]; "Американська революція" для 
пострадянського простору [7: 13.12.12]. 

Відмінними в італійському та в українському мовознавстві є назви іменника як головного члена НР. В 
італійській лінгвістичній традиції його називають ядром НР, а в українській – головним членом НР. Проте, різні 
назви даного члена речення не впливають на його тлумачення та функції. 
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Відмінним в італійській та українській лінгвістиці є формальне визначення головного члена НР. Оскільки в 
італійській мові відсутня морфологічна категорія відмінка, неможливо стверджувати про те, що основною 
особливістю ядра НР є його називний відмінок. Абсолютно протилежною є ситуація в українській мові, де за 
наявності парадигми відмінкових форм головному члену НР притаманний саме називний відмінок. 

На основі зібраного та дослідженого матеріалу можна стверджувати, що базовою структурою НР в 
італійській мові є така: детермінант – препозитивне означення – ядро (головний член) – постпозитивне 
означення [4: 5]: La cerimonia pubblica [1: 02.01.13]. В українській мові основною структурою НР є: узгоджене 
означення – головний член (іменник в називному відмінку): Зовнішньополітичний контекст [7: 17.12.12]; 
Зворотний відлік [6: № 49, 27.12.12]; Страшний сон для Боллівуду, Голлівуду та "Мосфільму" [6: № 49, 
27.12.12]. В обох мовах можливими є й інші варіанти структури. Як в українській, так і в італійській мовах, НР 
може складатися лише з одного іменника: Tasse? [2: 13.12.12]; або з однорідних іменників: Gas, assicurazioni, 
multe e canone [1: 02.01.13]; Lapo, furto e beffa [2: 02.01.13]; Вік і цінності [13: 11.12.12]. 

Ґрунтуючись на опрацьованих інтернет-ресурсах, можна зробити висновок, що поширені варіанти НР є 
досить рідкісними в італійському мас-медійному дискурсі. Перевага тут надається неускладненим НР з одним 
або двома означеннями. Широкі та місткі описи з використанням НР притаманніші художній літературі, аніж 
текстам мас-медіа, хоча приклади використання ускладнених НР в мас-медійному дискурсі все ж можливо 
знайти: Le dieci falsità di Monti denunciate da Brunetta [2: 02.01.13]. Також оказіонально трапляються складні НР 
з кількома однорідними членами та підрядними реченнями: Un elenco specifico all'interno degli Ordini 
professionali e una serie di requisiti specifici per gli enti e i docenti che curano la formazione [1: 21.12.12]. Це саме 
стосується й української мови: НР на сторінках періодичних видань тяжіють до стандартності та певної 
одноманітності. Переважну їх більшість становлять прості речення, що складаються з головного члена та 
одного означення: Доросле дитинство [6: № 49, 27.12.12]; Ентропія освіти [7: 27.12.12]. Крім того, часто 
вживаються НР, до складу яких, окрім означення та головного члена, входять ще й додатки: Глобальні питання 
з’ їзду адвокатів [6: № 42, 23.11.12]; Політичний вибір українців і теорія поколінь [7: 11.12.12]. 

Суперечливим питанням прийнято вважати вживання обставини як другорядного члена НР. Українські 
мовознавці повністю заперечують таку можливість і стверджують, що наявність обставини в реченні 
передбачає семантичну присутність дієслова в ролі другого головного члена, що є неможливим в НР [9: 247]. 
Таким чином, українські вчені дотримуються думки, що якщо в реченні наявна обставина, то дане речення не 
можна вважати номінативним. Отже, такі речення, як Муза під час чуми [6: № 49, 27.12.12] та Ситуація на 
Сході [7: 29.12.12], не можна кваліфікувати як номінативні, оскільки до їх складу входять обставина часу "під 
час чуми" та обставина місця "на Сході". В свою чергу, італійські лінгвісти вважають прийнятним варіант НР, в 
якому за відсутності присудка поруч з іншими членами групи підмета розташована обставина місця або часу 
[10: 247–248]: Case all'estero [1: 02.01.13]; Alti funzionari in pensione a 70 anni [2: 02.01.13]. 

Як свідчать опрацьовані джерела, в українському мовознавстві, на противагу італійському, класифікація НР 
розроблена ширше. В українській мові, відповідно до значення та структури, їх поділяють на буттєві, вказівні, 
оцінні, власне називні, спонукально-бажальні, "номінативний теми", в деяких працях – "називний уявлення" 
[11: 168–169]. В італійській лінгвістиці відсутня чітка семантико-синтаксична класифікація НР. Здебільшого 
ґрунтуючись на меті висловлення, їх поділяють на розповідні, питальні, спонукальні та окличні речення [12: 
132]. Стилістика НР в аналізованих італійських та українських виданнях дещо відрізняється. В українських мас-
медіа НР прийнято використовувати лише в одній позиції в тексті – в заголовку. Тут вони слугують для 
миттєвого привернення уваги читача та стислого повідомлення про зміст статті: Підпорядкування судової 
влади: завершення процесу [6: № 42, 23.11.12]; Дива, непідвладні розуму [6: № 49, 27.12.12]; Підсумки-2012: Топ 
політичних подій у світі [7: 29.12.12]. Вживання НР в функції заголовків також дуже поширене і в італійських 
виданнях: 241 mld di dollari in più per i primi 100 [1: 02.01.13]; Spread a quota Monti [1: 02.01.13]. В досліджених 
українських статтях був знайдений тільки один приклад використання НР в кінці тексту з метою підсумувати 
викладений вище матеріал або дати всій статті певну емоційну оцінку: Фініш [6: № 47, 21.12.12]. На відміну від 
українських видань, в італійських значно частіше зустрічаємо НР в ролі емоційного підсумку всієї попередньої 
розповіді: Più politici di così [13: 02.01.13]. Численними є закінчення статей за допомогою таких НР, як "Un vero 
peccato" або "Novità piacevoli". Ці НР слугують для висловлення особистої точки зору автора та можуть бути 
видалені без будь-яких змін у семантиці та синтаксичній структурі загального цілого, оскільки вони 
інтегруються в структуру тексту і не вступають в жоден синтаксичний зв'язок з іншими його елементами [13: 
543]. Крім того, для передачі особливого скептицизму або недовіри до викладеного в кінці італійських мас-
медійних текстів використовуються НР в якості риторичних запитань: Crisi? [1: 02.01.13]; La crescita? [2: 
02.01.13]. Що стосується вживання НР в середині статей, то ситуація в італійських та українських виданнях 
виглядає схожою: в італійській пресі вони є надзвичайно рідкісними, а в українській – взагалі відсутні. 
Пояснюється це, очевидно, тим, що в середині статті автори намагаються передати основний зміст 
повідомлення, а не звернути увагу читача на якісь окремі деталі. Для логічного і послідовного викладу 
матеріалу двоскладні речення все ж підходять більше, аніж односкладні номінативні. 

Таким чином, з проаналізованого у статті можна зробити висновок про деяку схожість у використанні НР в 
італійському та українському мас-медійному дискурсі. Проте, на фоні схожих стилістичних рис італійських та 
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українських НР, виділяються численні семантичні та структурні відмінності. Крім того, можна стверджувати 
про значну перевагу у вживанні НР в італійських медіа-текстах над українськими, які все ж тяжіють до 
дієслівних речень. Як в одній, так і в іншій мовах, найтиповішим є використання НР в заголовках статей. Окрім 
цього, італійській мові бракує ґрунтовної семантико-синтаксичної класифікації НР та чітких критеріїв, за якими 
речення можна кваліфікувати як номінативне. Дані питання потребують подальшого опрацювання. 
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Кундис О. Т. Сравнительная характеристика номинативных предложений в итальянском и 
украинском языках. 

В статье рассматриваются особенности структуры, значения и использования номинативных предложений в 
итальянском и украинском языках. Проанализировано использование данного типа предложений в масс-
медийном дискурсе, а именно в интернет-изданиях и онлайн-версиях печатных изданий. Также поданы 

основные общие и отличительные черты структуры, семантики и стилистики номинативных предложений в 
итальянском и украинском языках. Приведены спорные моменты, касающиеся номинативных предложений, и 

намечены задания для дальнейшего исследования. 

Kundys O. T. Comparative Characteristics of Nominal Sentences in Italian and Ukrainian. 

The paper deals with the main features of structure, meaning and usage of nominal sentences in Italian and Ukrainian. 
Typical structure of nominal sentences in Italian and Ukrainian is sketched and its basic occasional variations are 

presented. The uses of nominal sentences in mass media discourse based on Internet media and online newspapers are 
analyzed. The main common and distinctive features of the structure, semantics and stylistics of nominal sentences in 

Italian and Ukrainian are presented. Definitions of nominal sentences as a syntactic unit in Italian and Ukrainian 
linguistic traditions are analyzed. Problems of classification of nominal sentences are depicted. Controversies 

concerning nominal sentences are listed and assignments for further research are scheduled. 
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МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ 

Статтю присвячено вивченню міжкультурного аспекту перекладу. Поняття культури стає все ширшим та 
ширшим і є одним із ключових факторів виконання достовірного та адекватного перекладу. Переклад 

визначається не лише як міжмовне посередництво, але й міжкультурне, адже перекладач адаптує текст до 
стереотипних очікувань отримувачів. 

У наш час, період глобалізації, інтеграції та інтенсифікації контактів між людьми, народами, особливого 
значення набуває переклад та, відповідно, перекладацька діяльність. На даному етапі розвитку 
перекладознавства змінились пріоритети наукових досліджень. У наш час все більше уваги звертається на роль 
культури при виконанні перекладу. Перекладач виступає не лише медіатором між представниками двох мов, 
але й двох культур. Отже, актуальним є дослідження перекладу в міжкультурному аспекті. 

Міжкультурний та лінгвокультурний аспекти виконання перекладу представлено в працях таких учених як 
В. Демецької, С. Федоренко, Н. Сопилюк, Т. Врабеля, Н. Жукової, Г. Костенко, Р. Зорівчак та ін. 

Метою статті є проаналізувати зв’язок між мовою та культурою, зміну визначення поняття "переклад" та 
моделі перекладу, охарактеризувати проблему використання адаптації при виконанні перекладу. 

Важко визначити точну дату виникнення перекладу. Ще у найдавніші часи жодна етнічна спільнота не жила 
ізольовано від інших. Таке ближнє чи дальнє співіснування різномовних спільнот характеризувалось і надалі 
характеризується наявністю постійних чи періодичних контактів, тобто комунікації, що здійснювались між 
індивідуумами чи групами індивідуумів. Таким чином, виник і переклад як засіб спілкування між 
представниками різних етнічних спільнот. З плином часу роль перекладу для підтримання взаємин між 
представниками різних етнічних спільнот, обміну досвідом та суспільного розвитку все зростала і зростала. 
Кожна нова ера або етап розвитку людської раси накладав на переклад нові функції та обов’язки. Тепер він 
слугував не лише засобом інтеракції між двома етнічними спільнотами, але важливим елементом введення 
війни, укладення перемир’я, встановлення торгівельних контактів, розвитку науки та літератури.  

Сьогодні все більше звертається уваги на міжкультурний аспект перекладу. Культура не лише виступає 
"донором" та "реципієнтом" у процесі перекладу, але одним із ключових факторів виконання адекватного та вірного 
перекладу. Таким чином, все більше і більше науковців займаються проблемою міжкультурного аспекту перекладу, 
а саме Н. Д. Арутюнова, Л. С. Бархударов, Р. П. Зорівчак, В. І. Карабан, В. Комісаров, В .В. Коптілов, Л. К. Латишев, 
В. А. Маслова, Я. І. Рецкер, В. Н. Телія, С. Флорін, О. Д. Швейцер та інші. 

Зв'язок між мовою та культурою досліджується досить давно. Науковці намагались зрозуміти, як впливає 
мова на культуру, а культура на мову, і що все-таки домінує. Серед фундаментальних праць, що досліджували 
цей зв’язок можна виділити лінгвістичні погляди В. Гумбольдта, гіпотезу мовної відносності Сепіра-Уорфа, 
роботи Потебні та Вайсберга. Їхні дослідження змінили вектор наукових досліджень у галузі лінгвістики.  

В. Гумбольдт констатує нерозривність понять "мова" і "народ", "мова" і "культура". За його твердженням, мова є 
надбанням окремого народу, а народ – це спільнота людей, що розмовляє однією мовою. Мова невіддільна від 
культури. Вона тісно пов'язана з духовним розвитком людства, відображає розвиток культури. Мова закладена в 
самій природі людини. Вона необхідна для розвитку її духовних сил і формування світогляду. Мова є зовнішнім 
виразником народного духу, який В. Гумбольдт ототожнює з народною мовою. Не віддаючи переваги в часі ні мові, 
ні духові, таємниця об'єднання яких не піддається поясненню, не доступна людській свідомості, В. Гумбольдт 
твердить, що реальною підставою для визначення початку розрізнення мов є дух народу. Мова є безперервною 
діяльністю духу. Мова не становить довільного витвору окремої людини, а належить завжди всьому народові; 
наступні покоління одержують її від поколінь попередніх. Мова завжди розвивається у співдружбі людей. Людина 
розуміє саму себе не інакше, як тільки шляхом переконання у зрозумілості своїх слів для іншого. Мова найтісніше 
переплітається з її носіями, з нацією, народом. Розвиток мови, за переконанням В. Гумбольдта, цілком залежить від 
дії в ній сили національного духу. Якщо мова у своїй органічній тканині є витвором нації, то, не піднявшись до цього 
пункту в науці про мову, дослідник не може остаточно розв'язати питань, які стосуються виникнення мов, 
внутрішнього життя їх, походження і основних відмінностей між ними [1]. 

Гіпотеза лінгвістичної відносності, або як ще її називають гіпотеза Сепіра-Уорфа (названа за іменами 
американських мовознавців Едварда Сепіра та Бенджаміна Уорфа), – концепція, розроблена в 30-х роках XX 
століття, за якою структура мови визначає мислення і спосіб пізнання реальності. Гіпотеза припускає, що люди, 
які говорять різними мовами, по-різному сприймають світ і по-різному мислять. Зокрема, ставлення до таких 
фундаментальних категорій, як простір і час, залежить,передусім, від рідної мови індивіда; з мовних 
характеристик європейських мов (так званого "середньоєвропейського стандарту") виводяться не тільки 
ключові особливості європейської культури, але і найважливіші досягнення європейської науки (наприклад, 
картина світу, відображена в класичній ньютонівській механіці) [2: 55].  
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Іншим визначним дослідником у галузі мови та культури був наш співвітчизник О. О. Потебня. Мова 
розглядається Потебнею в контексті культури; у міфі, фольклорі та словесності він бачить похідні від мови 
моделюючі системи. Тому мова ставиться ним у ще одне сутнісне відношення – до народу і народності (нації). 
Мова є породженням і виявом "народного духу", вона ж окреслює національну самостійність спільноти, 
кодуючи у структурах твореного нею "проміжного" світу особливий національний світогляд. Потебня вбачав в 
мові єдино властиві кожній людині та кожній спільноті спосіб і можливість сприймати світ і мислити його. 
Загальнолюдська культура, за Потебнєю, є інтегративним продуктом різних національних культур, існує через 
їх взаємодію. Діалог культур створює можливості для асиміляції інокультурних елементів, для саморозвитку і, 
отже, для поступу світової культури [3].  

Основні ідеї Вайсгербера викладено в чотиритомній праці "Про сили німецької мови", яка вийшла в 1950 р. в 
Дюссельдорфі. Найважливіші теоретичні положення містяться у другому томі "Про світогляд німецької мови". 
Виходячи з положення про те, що мова – достеменний світ, який розкриває дух народу, Вайсгербер називає мову 
"уявним проміжним світом", утвореним внаслідок взаємодії світу речей і світу свідомості. Положення про 
співвіднесеність світу мови із зовнішнім світом учений заперечує. Мова сама створює навколишній світ. Вона є 
картиною світу і водночас світоглядом народу, а оскільки кожна мова пов'язана з певним етносом, то відмінність 
мов є відмінністю поглядів на світ. Представники різних етносів бачать світ по-різному. Завдання мовознавців – 
проникнути у світогляд мови. Для цього її потрібно вивчати як культуротворчий феномен, оскільки вона творить 
культуру і фіксує результати цієї творчості. Водночас мова виступає як сила, що творить історію, бо охоплює 
собою й духовно стимулює постійного носія історичного життя – народ [4]. 

Такі результати дослідження вплинули на розвиток перекладознавства. Змінилось як і саме визначення 
перекладу, його модель, так і напрямки нових досліджень. Все більше уваги зверталось не лише на саме 
перекладацькі трансформації, які підлаштовували переклад до мовних стандартів отримувача, але й до 
адаптаційних трансформацій, які підлаштовують текст до культурних стереотипів та очікувань отримувача. 

Варто зазначити, що існують різноманітні визначення поняття перекладу. Отож, розглянемо деякі з них. 
Л. С. Бархударов називає перекладом процес перетворення мовного твору однією мовою у мовленнєвий твір 
іншою мовою за збереження незмінного плану вираження [5].  

В. Н. Комісаров використовує чотири лінгвістичні теорії та приводить чотири визначення перекладу. Згідно 
денотативної теорії, переклад виступає процесом опису за допомогою мови перекладу денотатів, описаних 
мовою оригіналу. Трансформаційна теорія пропонує, що переклад – перетворення одиниць і структур мови 
оригіналу в одиниці і структури мови перекладу за допомогою різноманітних перекладацьких трансформацій. 
Згідно семантичної теорії, поняття "переклад" полягає у розкритті суті еквівалентних відносин між змістом 
оригіналу та перекладу. Теорія рівнів еквівалентності впроваджує так-звану модель перекладацької діяльності, 
яка стверджує, що відносини еквівалентності встановлюються між аналогічними рівнями змісту текстів 
оригіналу та перекладу [6].  

Проте більш за все ми зацікавленні у визначені перекладу, сформульованим Е. В. Бреус. Переклад являє 
собою акт міжмовної та міжкультурної комунікації, при якому відбувається не лише контакт двох мов, але й 
зіткнення двох культур [7]. Таке визначення перекладу найбільше відповідає сучасним лінгвістичним та 
перекладацьким дослідженням. 

Розглянувши ці визначення поняття "переклад", можна помітити, що на заміну "класичним" визначенням, де 
до уваги бралися лише чисто мовний аспект перекладу, приходять нові визначення, де культурі відводиться 
досить значна роль, якщо і не ключова. На сьогоднішній день  переклад – не лише мовне посередництво, але й 
культурне, чи то радше міжкультурне. Ми не лише перекладаємо мовний матеріал, але адаптуємо його до 
культури реципієнта тексту. 

Таким чином, ми спостерігаємо, що змінюється і сама модель виконання перекладу. Тепер ми не лише 
перекладаємо один текст з мови оригіналу на цільову мову, але й переносимо цей текст з однієї культури в 
іншу. Іншими словами, переклад має міжкультурний характер, а культурні відмінності стають одними з 
ключових факторів виконання адекватного та вірного перекладу. Сучасну модель процесу перекладу можна 
схематично відобразити наступним чином: 
 Культура 1 Культура 2 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

  Відправник 1 Перекладач Отримувач 2  
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Проаналізувавши схему, ми доходимо до висновку, що під час перекладу перекладач декодує текст із мови 1 
та культури 1 та створює текст 2 у культурі 2, зберігаючи при цьому тему повідомлення. Після етапу 
декодування перекладач застосовує різноманітні перекладацькі трансформації для підлаштування тексту до 
мови 2, щоб відповідати очікуванням одержувача 2. Також він може застосовувати адаптивні трансформації, 
щоб підлаштувати текст до очікувань одержувача 2 не лише у мовному, але й культурному аспекті. Таким 
чином, переклад має не лише міжмовний, але й міжкультурний характер. 

Невирішеним досі залишається питання адаптації національно-зумовлених текстів і наскільки така адаптація 
є прийнятною і виправданою. У сучасній перекладацькій теорії адаптивна теорія діє на суміжні редактури 
перекладу, власне перекладу й теорії комунікації. Теорія комунікації розглядає проблеми адаптації певного 
повідомлення в межах однієї культури до різних адресатів, тому, з цієї точки зору, адаптація – це галузь 
перекладознавства. Та для перекладознавства адаптація теж постає суміжною зоною хоча б тому, що 
здебільшого передбачає елімінування або межеву трансформацію елементів, що зрештою спричиняє повну 
видозміну тексту, яка, як правило, не визнається перекладом більшістю науковців [8: 46]. 

Будь-який переклад передбачає адаптацію. Інша річ, що пропорція власне перекладацьких і адаптивних 
стратегій підпорядковані типові тексту, та не просто умоглядному, а прагматичному. Під власне 
перекладацькими стратегіями мається на увазі використання перекладачем окремих прийомів перекладу, як 
наприклад субституція, додавання, опущення, диференціація значень та інші. Під адаптивними стратегіями 
розуміється використання тих прийомів, які підлаштовують переклад до культури одержувача. 

Лінгвокультурні моделі прагматичних типів тексту демонструють конвергентні та дивергентні ознаки, які 
віддзеркалюють стереотипи очікування аудиторій зіставлюваних традицій.  

Конвергентні ознаки – це спільні ознаки культури оригіналу та перекладу. Дивергентні ознаки 
відображають відмінності культури оригіналу та перекладу. Виокремлення конвергентних та дивергентних 
ознак в обох культурах вбачається необхідним саме для практики перекладу, оскільки впливає на вибір 
перекладацьких тактик в процесі роботи з текстом. Домінування конвергентних ознак свідчить на користь збігу 
в стереотипах очікування аудиторій відправника і одержувача, і навпаки, вищість дивергентів ознак заздалегідь 
доводить, що стереотипи розходяться, і чим більше таких ознак, тим більше відчутним є культурно-зумовлене 
розходження у сприйнятті зазначених аудиторій. Таким чином, домінування конвергентних чи дивергентних 
ознак впливає на вибір перекладачем стратегій [8: 47]. 

Враховуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що врахування міжкультурного аспекту є одним із 
ключових факторів виконання достовірного та адекватного перекладу. Зв'язок між культурою та мовою такий 
тісний та нерозривний, що виникла необхідність врахувати цей  факт у визначенні поняття "переклад" та 
створенні моделі його виконання. Проблема дослідження адаптації при виконанні перекладу національно-
зумовлених текстів ще досі залишається відкритою. Отже, дана проблематика  є актуальною та перспективною 
для майбутніх досліджень. Варто визначити доцільність використання такої адаптації при перекладі та 
встановити рамки її застосування. 
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Маткивская Н. А. Межкультурный аспект перевода. 

Статья посвящается изучению  межкультурного аспекта перевода. Понятие   культуры становится все шире 
и шире и является одним из  ключевых  факторов выполнения достоверного и адекватного перевода. Перевод 

определяется не только как межъязыковое посредничество, но и межкультурное, ведь переводчик 
адаптирует текст к стереотипным ожиданиям получателей. 

Matkivska N. A. Intercultural Aspect of Translation. 

The article is devoted to the study of intercultural aspect of translation. The concept of culture is becoming wider and 
wider and is one of the key factors of performing the faithfuland adequate translation. Translation is defined not only as 

the interlingual mediation, but also intercultural, because a translator adapts the text to the stereotypical cultural 
expectations of the recipients. 
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АНТОНІМІЯ У ПАРАДИГМАТИЧНИХ ВІДНОШЕННЯХ АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  
СФЕРИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ  

У статті розглянуто актуальні проблеми явища антонімії в англомовній термінології сфери охорони довкілля. 
Вивчено особливості антонімічних відношень у парадигматиці. Для аналізу виокремлено антонімічні пари i 
ряди. Проаналізовано структуру, склад та семантичні типи антонімів. Антоніми аналізованої термінології 
класифіковано за кількома критеріями: а) за планом вираження; б) за їхніми поняттєво-семантичними 

зв’язками; в) за обсягом протиставлюваної семантики членів антонімічних пар. 

Постановка проблеми. Термінологія є підсистемою літературної мови, вона зазнає впливу таких самих 
лексико-семантичних явищ. Явище антонімії в термінології підпорядковується тим самим семантичним 
законам, що й антонімія у загальновживаній лексиці. Англійська термінологія сфери охорони довкілля як вияв 
парадигматичних відношень є досі недостатньо вивченою, не дивлячись на цілу низку праць, присвячених цій 
проблемі. Антонімічні відношення аналізованої термінології ще не були об’єктом окремого дослідження. 
Оскільки термінологія сфери охорони довкілля знаходиться у процесі перманентного розвитку та поповнення, 
постає завдання систематизації та упорядкуванні її лексики. 

Аналіз досліджень і публікацій. Антонімія є однією iз проблем, яка привертає увагу дослідників, 
семасіологів та термінологів. Вивченню теоретичних засад антонімії на матеріалі різних мов присвячені праці 
Ю. Апресяна, Ш. Балі, Л. Введенської, В. Даниленко, Е. Дерді, Л. Новікова, О. Тараненко та ін. І. О. Розмаріца 
досліджувала лінгвокогнітивні особливості комунікації у сфері екології (на матеріалі сучасної англійської 
мови), Е. Г. Балюта – нову лексику та фразеологію англійської мови сфери охорони довкілля. Російська 
дослідниця К. Ю. Симонова присвятила працю становленню і розвитку термінології англійської субмови 
екології. Вище наведені автори не вивчали англомовну термінологію сфери охорони довкілля комплексно. 
Тому, пропонуємо аналіз антонімічних відношень досліджуваної нами термінології, без якого комплексне її 
вивчення неможливе. Актуальність статті полягає у вивченні антонімічних відношень, а також виявленні їх 
структурних типів як одного із актуальних завдань дослідження внутрішньосистемних парадигматичних 
відношень та семантичних зв’язків. 

Формулювання мети. Мета статті – дослідити явище антонімії в контексті парадигматичних відношень в 
термінології сфери охорони довкілля, що зумовлює виконання наступних завдань: 1) виокремити антонімічні 
пари в термінології сфери охорони довкілля; 2) проаналізувати шляхи творення антонімів; 3) з’ясувати 
семантичну структуру антонімів; 4) класифікувати антоніми згідно парадигматичних складових, виявити 
продуктивні афікси як продуктивні компоненти утворення антонімів. 

Викладення основного матеріалу. Вивчення природи антонімії дає можливість встановити місце терміна в його 
взаємозв’язках з іншими елементами досліджуваної термінології. Антонімічні відношення є поширеним явищем, яке 
допомагає систематизувати поняття й точніше визначити їх місце у системі [1: 368]. Існує думка, що поява нового 
поняття супроводжується появою протилежного йому за змістом, тобто поняття завжди виникають парами. Так, 
Ш. Баллі стверджує, що "в нашій свідомості поняття закладені парами, причому кожне із слів так чи інакше викликає 
уявлення про інше слово або поняття" [2: 139]. Для визначення термінів-антонімів в термінології варто спочатку 
з’ясувати поняття "антонімічні відношення". Антонімічні відношення за Р. І. Дудком – це "зіставлення слів за 
інваріантними значеннями зі спільними категоріальною та інтегральною семами і диференційними семами 
діаметрально протилежного напряму й рівного віддалення тотожної властивості від імпліцитної середньої точки 
відліку" [3: 237]. Антоніми, на відміну від синонімів, які формують синонімічні ряди, утворюють групу слів з двох 
одиниць, протилежних за значенням. В такому елементарному антонімічному мікрополі реалізуються відношення 
протилежності, які ґрунтуються на відмінності усередині одного й того ж явища. 

Необхідною умовою для антонімічних протиставлень є наявність в їх компонентних структурах інваріантної 
семи, яка передає спільну для даної пари антонімів родову ознаку, і диференційних видових сем, між якими 
існує відношення імплікації заперечення [4: 106]. Виокремлюючи терміни-антоніми сфери охорони довкілля за 
основу беремо ознаку семантичної поляризації, яка діє в межах спільного семантичного поля. Таким чином, 
терміни, значення яких протиставляються на рівні певної семи, вважаємо антонімами. 

Антоніми класифікують за кількома критеріями: 1) за планом вираження; 2) за їхніми поняттєво-
семантичними зв’язками; 3) за обсягом протиставлюваної семантики членів таких пар. 

І) Відповідно  до  структури, або за планом вираження антоніми англомовної термінології сфери охорони 
довкілля поділяємо на: 1) прості – однослівні та 2) складні – неоднослівні. 

Терміни-слова характеризуємо за такими параметрами: 1) за кількістю кореневих морфем: прості, похідні 
та складні. Прості – це ті, які у своєму морфемному складі містять лише одну кореневу морфему – dry / wet = 
сухий / мокрий; hot / cold = гарячий / холодний. Похідні: pollutant / purifier = забруднювач / очищувач. Складних 
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антонімічних термінів-слів у досліджуваному матеріалі не виявлено. 2) за подібністю кореневих морфем: 
спільнокореневі: harmful / harmless = шкідливий / нешкідливий; favourable / unfavourable = сприятливий / 
несприятливий; та різнокореневі: urban / rural =  міський / сільський; prohibition / permit = заборона / дозвіл; 
transparent / opaque = прозорий / непрозорий. В досліджуваній нами термінології переважають спільнокореневі 
антоніми. 3) за частиномовним вираженням: іменникові: evaporation / condensation = випаровування / 
конденсація; прикметникові: fireproof / inflammable = вогнетривкий / вогнезаймистий; safe / dangerous = 
безпечний / небезпечний та дієслівні: to protect / to destroy = охороняти / руйнувати; to decelerate / to accelerate 
= сповільнювати / прискорювати. 

Терміни-словосполучення. У досліджуваній термінології переважають антонімічні терміни-словосполучення, 
яких також характеризуємо за кількома параметрами: 1) за кількістю складових частин: а) двокомпонентні: 
polluted water / pure water = забруднена вода / чиста вода; industrial waste / household waste = промислові відходи / 
побутові відходи; б) трикомпонентні, які кількісно поступаються двокомпонентним: conventional air pollutants / 
unconventional air pollutants = традиційні забруднювачі повітря / нетрадиційні забруднювачі повітря; в) 
багатокомпонентні: authorized / unauthorized uses of water = законне / незаконне водокористування; maximum / 
minimum acceptable toxicant concentration = найбільша / найменша допускна концентрація отруйної речовини, тощо. 
2) за кількістю кореневих морфем протиставлюваних компонентів: прості протиставлювані компоненти (water 
aggressiveness / water softness = агресивність води / м’якість води)  та складні протиставлювані компоненти 
(biodegradable / nonbiodegradable substances = біорозкладні / небіорозкладні речовини; high-level radioactive waste / 
low-level radioactive waste = відходи високої радіоактивності / відходи низької радіоактивності). 

Протиставлювані компоненти можуть бути як різнокореневі (лексичні): solid waste / liquid waste = тверді 
відходи / рідинні відходи; так і спільнокореневі (словотвірні, граматичні або афіксальні): permeable / impermeable soil 
= водопроникний / водонепроникний грунт; aerobic / anaerobic decomposition = кисневий / безкисневий розклад. В 
спільнокореневих антонімах до кореня чи основи додається заперечний афікс: fertile / infertile soil = родючий / 
неродючий грунт; favourable / unfavourable for life = сприятливий / несприятливий для життя. Аналіз термінів-
антонімів підтверджує, що антонімічні афікси надають лексемам протилежного значення, утворюючи антонімічні 
пари. Префікси не просто заперечують значення слів, а надають їм нових значень та смислових відтінків. 

Лексичні антонімічні термінологічні-словосполучення вказують на якісні, кількісні, часові, просторові 
значення, протилежно спрямовані дії тощо, які детальніше розглянемо нижче: а) якісні значення переважають в 
термінології сфери охорони довкілля – hard water / soft water = тверда вода / м’яка вода, water aggressiveness / 
water softness = агресивність води / м’якість води; б) кількісні значення – primary / secondary / tertiary sewage 
treatment = первинне /  вторинне / третинне очищення стічних вод; в) часові значення – permanent effect / 
temporary effect = постійний вплив / тимчасовий вплтв; lifetime risk / daily risk = довічний ризик / добовий ризик; 
г) просторові значення або розташування – upper / lower explosive limit = верхня / нижня вибухова межа; indoor 
air pollution / outdoor air pollution =  забруднення повітря всередині будинку / забруднення зовнішнього повітря; 
д) протилежно спрямовані дії – environmental protection / environmental destruction = охорона навколишнього 
середовища / руйнування навколишнього середовища; е) значення рухомості: mobile source / stationary source = 
рухоме джерело (забруднення – автомобіль, літак тощо) / стале джерело викидів забруднення (підприємство). 

Аналіз антонімічних пар термінів сфери охорони довкілля засвідчує перевагу словотвірних (однокореневих), 
або граматичних чи афіксальних антонімів над різнокореневими. За допомогою афіксів утворюються не тільки 
однослівні антонімічні пари, але й протиставлювані компоненти терміносполучень. Нижче розглянемо 
афіксальне утворення антонімічних пар, яке передається двома способами: 

а) префікси або суфікси полярного значення приєднуються до того самого слова: -ful / -less: harmful influence 
/ harmless influence = шкідливий вплив / нешкідливий вплив; under- / over-: underflow / overland flow = потік 
підземної води / поверхневий стік; inter- / exter: internal / external radiation dose = доза внутрішнього / 
зовнішнього опромінення; macro- / micro-: macrofauna / microfauna = макрофауна / мікрофауна; de- / re-: 
deforestation / reforestation = вирубування лісу / відновлення лісів.  

б) коли до вихідного слова додається префікс, який надає слову протилежного змісту. Таке чергування 
префікса з його відсутністю зустрічається надзвичайно  часто в досліджуваній термінології і тому є 
найпродуктивнішим способом утворення антонімів. 

Англійській мові термінології сфери охорони довкілля притаманні префікси заперечної семантики – un-, dis-
, il-, тощо, які приєднуючись до слова зі стверджувальною семантикою утворюють його антонім. У процесі 
дослідження антонімів виявлено 7 продуктивних префіксів. Найпродуктивнішими є префікси  non- (renewable / 
nonrenewable resources = відновні / невідновні ресурси; biodegradable / nonbiodegradable = біорозкладний / 
небіорозкладний; та un- (treated / untreated sewage = оброблена / необроблена стічна вода; conventional / 
unconventional air pollutants =  традиційні / нетрадиційні забруднювачі повітря. 

ІІ) За семантичним критерієм, тобто за поняттєво-семантичними зв'язками (залежно від типу 
протилежності) антоніми поділяємо на: контрарні,  комплементарні, контрадикторні та векторні [5: 153]. 

1) контрарні, які в досліджуваній термінології нечисленні. Основною диференційною ознакою контрарних 
антонімів є градуальність значень. Контрарним термінам властива "одностороння імплікація протиставлення" 
[4: 109]. Між такими антонімами, які знаходяться на крайніх полюсах лексичної парадигми, можуть 
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знаходитися слова, тобто проміжні терміни – мезоніми  (позначають різний ступінь зазначеної ознаки), від яких 
у протилежних напрямках поширюється градуальна (ступінчаста) характеристика явища, дії, ознаки.  

Прикладами контрарних антонімів є: maximum / median / minimum lethal concentration = максимальна / 
середня / мінімальна смертельна концентрація (отрути в довкіллі); complete / partial / incomplete treatment = 
повне / часткове / неповне очищення. Отже, особливістю контрарних термінів є градуальність, яка надає 
можливість з антонімічної пари утворити антонімічний ряд.  

2) комплементарні, які позначають додатковість. В таких антонімах одиниці пари доповнюють одна одну у 
вираженні тієї чи іншої сутності, тобто одне слово обов’язково "доповнюється" іншим, без якого воно втрачає 
сенс власного існування. Комплементарні антоніми характеризуються відсутністю заперечної ознаки в 
семантиці кожного з них. Вони утворюються на відношеннях роду і виду. Протилежність цих одиниць не є 
градуальною. Середні ланки опозиції в такому протиставленні відсутні [6: 255]: solid waste / liquid waste = 
тверді відходи / рідкі відходи; open incinerator / closed incinerator = відкрита / закрита сміттєспалювальна піч; 
internal / external pollutuion = внутрішнє / зовнішнє забруднення. 

У цих протиставленнях не виявлено середнього терміна, а їх контрастність забезпечується тлумаченням, що 
вміщує частину дефініції опозитивного елемента, яка не заперечує, а доповнює перший [7: 223].  

3) векторні, що виражають протилежний напрям дій, ознак, властивостей. Такі антоніми ще називають 
контрастивами (Р. Дудок, Л. Новиков). Векторні антоніми ґрунтуються на логічно протиставлених поняттях. За 
визначенням, антоніми-контрастиви – це "зіставлення слів, інваріантні значення яких пов’язані відношеннями 
взаємного і повного заперечення, імпліцитного ствердження наявного протилежного значення іншого слова. 
Такі слова зіставляються з метою контрасту, вони передбачають наявність протилежних сем і повністю 
заперечують, засвідчуючи свою протилежність, контрастність" [3: 237-238].  

Позначення двох протилежно спрямованих дій, явищ, ознак, напрямів вбачаємо в наступних термінах: 
pollution / cleaning = забруднення / очищення; evaporation / condensation = випаровування / конденсація; 
protection / destruction = охорона / руйнування; salinity / desalination = засолення / опріснення; deforestation / 
reforestation = вирубування лісів / відновлення лісів.  

4) контрадикторні. Відношення між такими антонімами є суперечне, або контрадикторне. В них зворотна 
імплікація заперечення носить обов’язковий характер, так як їхні диференціальні семи експлікують несумісні 
ознаки, тобто мають взаємозаперечуючий зміст [4: 108]. Один з пари термінів утворюється за допомогою 
заперечного словотвірного префікса, що має значення заперечення якоїсь ознаки, а отже, відповідають 
наступній схемі: "лексема" – "заперечний префікс" + "лексема". Крім того, вони можуть виражатися 
різнокореневими словами з полярним значенням.  

Як уже зазначалось, в англійській термінології сфери охорони довкілля переважають антоніми, утворені за 
допомогою протилежних афіксів, тобто контрадикторні антоніми: direct / indirect discharge = прямий / непрямий 
скид; persistent / nonpersistent pollutant = стійкий / нестійкий забруднювач. 

ІІІ) За обсягом протиставлюваної семантики антонімічну пару поділяємо на повну та часткову: 1) 
повні антоніми – терміни, які антонімізуються у всіх семах. Ступінь антонімічності термінів вираховується 
відніманням антонімічних диференційних сем від загальної суми їхніх диференційних сем. Чим більше таких 
антонімічних сем, тим повнішими є антоніми. В аналізованій термінології більшість становлять саме повні 
антоніми: treated / untreated water = очищена / неочищена вода; to protect / to destroy = охороняти / руйнувати; 
high-level / low-level radioactive waste = відходи високого / низького рівня радіоактивності; permeable / 
impermeable = водопроникний / водонепроникний. 2) часткові (або неповні) антоніми – слова, в яких частина 
диференційних сем не збігається.  Нами виявлені такі терміни, компоненти яких антонімізуються не в усіх 
значеннях: drinking water / swimmable water =  питна вода / вода для купання; primary / secondary treatment = 
первинне / вторинне очищення; water aggressiveness / water softness = агресивність / м’якість води. 

Антонімічні пари інколи пронизують синонімічні відношення, утворюючи певні пучки найменувань із 
загальним значенням, протилежним іншому значенню. Зустрічаємо випадки, коли елемент антонімічної пари 
має кілька термінів-синонімів. Антонімо-синонімічні зв’язки виявляються у таких термінах: dangerous = 
hazardous = poisonous pollatant / safe = nonhazardous = nonpoisonous pollutant = отруйний (шкідливий) / 
неотруйний (безпечний) забруднювач. 

Висновки та перспективи. Аналіз антонімії англійської термінології сфери охорони довкілля дав змогу зробити 
наступні висновки: 1. Антонімія, як семантична протилежність, визначається за допомогою дефініцій термінів, в 
яких логічно знаходимо сему протилежності, що позначає максимальне заперечення певної ознаки. 2. Антонімія в 
термінології не відрізняється від антонімії в загальновживаній лексиці, тобто ґрунтується на спільних ознаках, а саме 
ознаці семантичної поляризації, яка діє в межах семантичного поля.  3. Антоніми класифікуються за кількома 
критеріями: а) за планом вираження; б) за їхніми поняттєво-семантичними зв’язками; в) за обсягом 
протиставлюваної семантики членів таких пар. 4. Згідно структурного складу терміни-антоніми поділяються на 
однослівні і терміни-словосполучення. У свою чергу, однослівні антоніми представлені різнокореневими  та 
однокореневими лексичними одиницями. 5. За семантичним критерієм, антоніми поділяємо на: контрарні,  
комплементарні, контрадикторні та векторні, з яких переважають контрадикторні, утворені за допомогою 
заперечних афіксів. 6. За обсягом протиставлюваної семантики членів антонімічної пари поділяємо на повні та 
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часткові. 7. Антонімічні відношення у досліджуваній термінології часто виникають між термінами таких тематичних 
груп: назви дій та процесів, назви властивостей, хімічних характеристик, якостей предметів та явищ.  

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні інших системних зв’язків в термінології сфери 
охорони довкілля – полісемію, омонімію, гіпонімію в їх функціональному та когнітивному аспектах. 
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Саламаха М. Я. Антонимия у парадигматических отношениях англоязычной терминологии сферы 
охраны окружающей среды. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы явления антонимии англоязычной терминологии сферы 
охраны окружающей среды. Изучены особенности антонимических отношений на уровне парадигматики. Для 
анализа выделены антонимические пары и ряды. Проанализированы структура, склад и семантические типы 

антонимов. Антонимы анализированной терминологии классифицированы в соответствии нескольких 
признаков: а) соответственно плана выражения; б) соответственно понятийно-семантических связей; 

в) соответственно объема противопоставленной семантики членов пар. 

Salamakha M. Y. Antonymy in Paradigmatic Relations of the English Environmental Terminology. 

The article focuses on the actual problems of the antonymy in the English Environmental Terminology. The 
peculiarities of antonymous relations at the level of paradigmatics have been studied. Antonymous pairs and rows have 

been found. Structure, composition and semantic types of antonyms have been analyzed. Antonyms of the analyzed 
terminology have been classified according to several criteria: 1) according to their structure (antonymous word-terms 

and antonymous terminological word-combinations); 2) according to the type of contrast (contrary, contradictory, 
vectorial and complementary antonyms) and 3) according to the volume of contrasting semantics of the antonymous 

pair elements (absolute and partial antonyms). 
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ПРОБЛЕМА ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТА ПОЗАЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТІВ У 
ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 

У статті досліджено проблему презентації концептів, проаналізовано способи їх вираження на матеріалі 
текстів трьох оповідань: ''Go, Lovely Rose'', ''Harvest Moon'' (H. Bates), ''I Spy'' (G. Greene). У фокусі уваги 
знаходяться засоби вербальної презентації концептів та особливості вживання паралінгвістичних засобів 
комунікації в когнітивній парадигмі. У статті наведено різноманітні трактування поняття ''дискурс'', 
зазначено місце і роль дискурсу серед близьких і суміжних понять , найбільш розповсюджено підходи до 

розмежування дискурсу і тексту. У статті представлено визначення таких ключових понять, як ''концепт'', 
''словесні асоціації'', ''вербальна комунікація'', ''паралінгвістика''. 

Поєднання лінгвокогнітивного, комунікативно-прагматичного, психолінгвістичного та паралінгвістичного 
підходів нової антропоцентричної парадигми дає можливість більш повного аналізу художнього дискурсу з 
точки зору презентації концептів в ньому лінгвістичними та нелінгвістичними компонентами комунікації.  

Будь-яке висловлювання будується відповідно до комунікативних завдань або цільової установки 
мовленнєвого акту. Окремі висловлювання певним чином включаються в дискурс і тільки через дискурс пов’язані 
із ситуацією, сприймаються як такі, що узгоджуються / не узгоджуються з метою висловлювання [1: 99]. 

Вивченню дискурсу присвячена велика кількість праць, автори яких тлумачать його в настільки різних 
наукових системах, що саме це поняття ризикує втратити свій термінологічний статус, а його витлумачення 
коливається кількісно та якісно майже в різних системах координат. На думку дослідника дискурсу М. Стабса, 
існує три ознаки дискурсу: формальна (одиниця, яка за своїм об’ємом є більшою від речення), змістова 
(використання мови в соціальному контексті), організаційна (дискурс – інтерактивний феномен) [2]. 

Вісім значень терміна "дискурс" налічує П. Серіо: (спів)бесіда;  одиниця, більша від фрази;  використання 
одиниць мови в мовленні; еквівалент поняття ''мовлення'', будь-яке конкретне висловлювання;  вплив висловлення 
на адресата з урахуванням комунікативної ситуації; мовлення з позицій мовця, протилежність розповіді; система 
обмежень, що зумовлюються певною соціальною чи ідеологічною позицією і накладаються на необмежену 
кількість висловлень;  теоретичний конструкт, призначений для аналізу продукування тексту [3: 26-27]. 

Неординарну точку зору на цей феномен пропонують В. Г. Костомаров і Н. Д. Бурвикова, протиставляючи 
''дискурсію'' (процес розгортання тексту в свідомості адресата) і ''дискурс'' (результат сприйняття тексту, коли 
смисл, що сприймається адресатом, співпадає із задумом мовця) [4: 10]. 

Варто уточнити місце і роль дискурсу серед близьких і суміжних понять. Для цього доцільно розглянути 
найбільш розповсюджені підходи до розмежування дискурсу і тексту, оскільки в сучасних лінгвістичних 
студіях мають місце певні протиріччя у трактуванні саме цієї пари явищ, особливо з урахуванням чинників 
''контекст'' і ''мовлення''. Вивчення спеціальних праць дозволяє говорити щонайменше про чотири корелятивні 
моделі у витлумаченні цих двох понять.  

Тлумачна модель дискурс = текст + контекст постулює співвідношення двох феноменів як лінгвосоціального і 
суто лінгвального явищ [5: 786-787]. При цьому текст визначається як вербальна презентація (''словесний запис'') 
комунікативної події, а дискурс – як ''текст у подієвому аспекті'' (''мовлення, занурене в життя'', ''текст у сукупності 
з його екстралінгвальними (психологічними, прагматичними, соціокультурними та ін.) факторами'', ''текст як 
цілеспрямована соціальна дія'', ''мова в житті'', ''мова, присвоєна мовцем''). Найпослідовніше цю точку зору 
відстоює Г. Кук, розглядаючи текст як ''мовні форми, що тимчасово й штучно ізольовані від контексту'', а контекст 
– як такий, що включає лінгвальні та екстралінгвальні параметри [6]. 

У тлумачній моделі дискурс ≈ текст обидва феномени майже ототожнюються: дискурс – ''текст разом з 
умовами його творення і сприймання, динамічний контекст культури, в якому здійснюється прочитання тексту 
та його вплив на свідомість читача'' [7]. У цій моделі обидва явища співвіднесені між собою у процесуально-
результуючий спосіб: перший постає як явище діяльнісне, динамічне, пов’язане з продукуванням реального 
мовлення, а друге – вже як продукт мовлення, що має завершену й фіксовану форму [8-10]. При цьому вони 
виявляються пов’язаними між собою відношеннями реалізації: дискурс матеріалізується в тексті / текстах, а 
текст постає як ''будівельний'' матеріал дискурсу. 

У тлумачній моделі дискурс ↔ текст обидва явища протиставлені як ''актуальність – віртуальність'': дискурс 
розглядається як реальна мовленнєва подія (''мовленнєва діяльність, що протікає у певній сфері'', ''зв’язний 
текст, що твориться в мовленні'' [11: 19], натомість текст не має жорсткої прив’язки до реального часу, а є 
абстрактним ментальним конструктом, що реалізується в дискурсі. У концепції У. Еко дискурс постає як 
''еквівалент того, що на рівні вираження є текстом'' [12]. У такому ж абстрактному форматі тлумачить дискурс і 
М. Фляйшер, визначаючи його як ''системний репертуар знаків, а також прийнятих правил і норм, які 
організують породження й використання цього репертуару'' [13: 176-196]. 
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У тлумачній моделі дискурс = мовлення + текст об’єкти нашої уваги співвіднесені через опозицію ''усна – 
письмова форми мовлення''. На подолання обмеженості такого підходу спрямовані роздуми І. В. Арнольд, В. В. 
Богданова і А. В. Олянича, згідно з якими терміни ''мовлення'' і ''текст'' є видовими по відношенню до родового 
– ''дискурсу'' [14; 15]. Ще далі у міркуваннях щодо цього йде В. В. Жайворонок, зауважуючи, що в дискурсі 
''лінгвальне тісно переплітається із соціальним, тому дискурсивне мовлення може розглядатися і як соціальна 
дія, як фактор взаємодії людей і механізмів їхньої діяльності'' [16: 29]. 

Таким чином, із урахуванням відзначеного дискурс розглядається як гранично широке поняття, яке охоплює 
мовну систему (а саме ту її специфічну частину, яка спрямована на обслуговування тієї чи іншої ділянки 
комунікації), мовлення як діяльність (у сукупності всіх мовних і позамовних чинників) і мовлення-текст. Текст 
є явищем вужчим від дискурсу та має ознаки закритої системи й переважно писемну форму втілення. Дискурс 
же є поняттям ширшим від тексту, а підходи до його визначення не можуть обмежуватися межами окремого 
висловлення. Отже, найузагальненішим способом розрізнення феноменів ''дискурс'' і ''текст'' є їх представлення 
у вигляді гіпо-піперонімічної кореляції ''загальне – часткове'', у якій текст (часткове) постає конститутивною 
одиницею дискурсу, а дискурс (загальне) – одиницею вищого рівня абстракції, під дахом якої існує потенційно 
безкінечна кількість конкретних і реальних текстів. 

С. Я. Єрмоленко вважає, що основу конкретно-чуттєвого сприйняття художнього тексту становлять асоціації. 
Дослідниця виокремлює асоціації звичайні, які реалізуються усталеними семантико-синтаксичними зв’язками, та 
несподівані, які викликають ефект несподіваності лексико-синтаксичної сполучуваності [17: 293; 18: 148]. 

У лінгвістиці словесні асоціації (мовні, вербальні) знаходять найбільш детальне вивчення в 
психолінгвістиці. Як правило, мовні асоціації розглядаються дослідниками у двох площинах: з погляду їх 
функціонування в загальномовному просторі та в художньому контексті (прозовому, поетичному). Важливою 
специфічною рисою мови є поєднання власне інформативної функції з пізнавальною, тобто мова є засобом 
відображення процесів пізнання. ''Наслідки пізнання як взаємодії суб’єкта й об’єкта втілюються в мові, що є 
одночасно й інформативною системою й акумулятором знань – матеріально втіленим вираженням мислення'', – 
зазначає В. Русанівський [19: 49]. Асоціації, що виникають у процесі мовлення, репрезентують бачення й 
розуміння людиною дійсності. Досить часто в мовленні асоціативно пов’язуються поняття реального та 
ірреального світу.  

Дослідники вказують, що механізм формування мовних асоціацій досить складний. Поки не існує 
одностайного погляду на питання про чинники, що домінують у процесі вироблення асоціативних зв’язків між 
словами. Деякі вчені (Г. Щур, Б. Плотников) вважають, що в основі таких асоціацій лежать об’єктивний та 
соціальний досвід індивідуума, інші вказують на їх психічний характер (Ф. Галтон, В. Вундт) або на залежність 
від культурно-історичних традицій народу (А. Сахарний, А. Залевська). Словесні асоціації є результатом 
сприйняття та переосмислення індивідуумом об’єктивної дійсності через призму власного життєвого досвіду, 
його культурного й соціального рівня, належності до певної етнічної групи. 

Результатом зіткнення значення слова з особистим і загальнонародним досвідом людини, тобто 
посередником між словами і дійсністю є концепт. Концепт відображає уявлення носіїв даної культури про 
характер явища, що стоїть за словом, взятим у різноманітності його асоціативних зв’язків; має ментальну 
природу і комунікативний характер. Засоби вербальної презентації концептів представлені одиницями різних 
мовних рівнів [20: 280-287]. 

В лінгвістичних студіях останніх років можна відзначити інтерес до паралінгвістичних засобів вираження 
концептів, які існують самостійно або взаємодіють з вербальними засобами. Доцільно зауважити, що вказаний 
напрямок дослідження не є розвиненим. Можна констатувати лише початок такого лінгвістичного напрямку. Тому 
пропонований нижче підхід до вивчення паралінгвістичних явищ в когнітивній парадигмі уявляється актуальним. 

Аналіз системи концептів у текстах оповідань: ''Go, Lovely Rose'', ''Harvest Moon'' (H. Bates), ''I Spy'' 
(G. Greene) дозволяє виділити такі концепти, як СТРАХ (60 % актуалізації), СТАВЛЕННЯ (20 % актуалізації), 
ПРИХИЛЬНІСЬ (15 % актуалізації) та інші. 

Проаналізуємо особливості актуалізації концепту СТРАХ. Виходячи з визначення Longman Dictionary of 
Contemporary English, значеннями відповідного слова в сучасній англійській мові є an unpleasant feeling of being 
frightened or worried that something bad is going to happen [21: 506]. 

Аналіз словникових дефініцій англійських понять, що виступають реалізаторами зазначеного концепту в 
досліджуваному матеріалі, показує, що концепт СТРАХ становить мотиваційну базу таких концептів, як 
ТРИВОГА, ЗАНЕПОКОЄННЯ, НЕСПОКІЙ [21: 50, 279, 1654]. 

Дослідження презентації концептів у текстах оповідань: ''Go, Lovely Rose'', ''Harvest Moon'' (H. Bates), ''I 
Spy"'' (G. Greene) здійснюється з точки зору мовленнєвої поведінки персонажа (Мовець 1), поведінкою якого 
керує автор (Мовець 2). Автор часто описує внутрішній стан персонажа, що в деяких випадках знаходить 
підтвердження в мовленні останнього.  

Аналіз показав наступні способи вираження досліджуваного концепту: 
- буквальна актуалізація концепту за допомогою слів відповідної семантики, що супроводжується 

використанням стилістичних прийомів; 
- описовий спосіб з використанням засобів стилістичної виразності; 
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- реалізація через допоміжні концепти; 
- реалізація шляхом створення асоціацій з опором на фонові знання. 
Найбільш поширеним виявляється описовий спосіб актуалізації концепту СТРАХ з використанням засобів 

стилістичної виразності.  
(1) Suddenly he felt helpless and miserable. ''Sue,'' – he said. ''For God's sake where on earth have you got to? 

Susie, Susie – this isn't like you.'' (''Go, Lovely Rose'' H. Bates). 
Тут концепт СТРАХ реалізується описово за допомогою епітетів helpless та miserable, які описують внутрішній 

стан персонажа, а саме хвилювання, повтором Sue, Susie, Susie, що підсилює ефект емоційного напруження, та 
шляхом буквальної актуалізації концепту СТРАХ ідіомою відповідної семантики For God's sake. 

(2) Wretchedly he felt his legs go weak and cold again. He forgot the dew on his chest and shoulders as the slow 
freezing precipitation of his blood began. From somewhere the wrenching thought of a hospital made him feel quite 
faint with a nausea he could not fight away. ''Oh! Susie, for Jesus' sake don't do this any more to us. Don't do it any 
more'' (''Go, Lovely Rose'' H. Bates). 

Шляхом використання низки епітетів freezing precipitation of blood, wrenching thought of a hospital, faint with 
a nausea, що знаходяться один за одним і створюють градацію, автор описує емоційний стан персонажа, що 
підтверджується прямою мовою останнього. З точки зору мовленнєвої поведінки персонажа, концепт СТРАХ 
реалізується вигуком Oh!, ідіомою відповідної семантики for Jesus' sake та повтором don't do any more. 

В текстах аналізованих оповідань концепт СТРАХ в деяких випадках реалізується через допоміжні 
концепти . 

(3) ''Go home and get into bed, you poor sap,'' – he said. ''You never fussed this much even when she was little'' 
(''Go, Lovely Rose'' H. Bates). 

Тут простежуємо актуалізацію концепту СТРАХ через концепт ОПІКА, що виражений буквально словом 
відповідної семантики fuss. Це зрозуміло з контексту: батько надзвичайно схвильований відсутністю доньки в 
пізню годину. 

Одним з важливих постулатів сучасної комунікативної лінгвістики є теза про те, що вербальна складова 
комунікації є надзвичайно важливою, проте не єдиною часткою комунікативного процесу. У дослідженнях 
комунікативної діяльності людини неодноразово підкреслювалося, що комунікація існує у чистому вигляді, 
тобто тільки вербально, тільки на рівні теоретичного абстрагування. У реальній практиці комунікативна 
діяльність людей включає безліч екстралінгвістичних чинників та складає з ними одне ціле. Нелінгвістичні 
компоненти комунікації служать не просто обрамуванням мови, вираженням емоційного стану співбесідників, 
але здебільшого суттєво впливають на висловлювання, виступають у певному розумінні його частиною, вони 
неминуче виявляються предметом лінгвістичного аналізу [22: 40]. У спілкуванні вербальний (різні типи 
номінації) і невербальний (паралінгвістичний) коди поєднуються та складають єдиний комунікативний процес.  

Такий підхід виявляється актуальним і знаходить відображення у сучасних лінгвістичних дослідженнях (М. 
Р. Кі (M. R. Key), М. Арджайл (M. Argyle), Дж. Дін (J. Dean), Г. В. Колшанський, О. Є. Анісімова, І. Н. Горєлов, 
Г. Ю. Крейдлін). Комунікація складається не лише з мовленнєвої поведінки мовця: існує двостороння передача 
інформації візуального характеру, котра виражається невербальною поведінкою, доповнює та підтримує 
мовленнєву діяльність [23: 135].  

Невербальні засоби комунікації є основою паралінгвістичного рівня комунікації. Сюди відносяться жести, 
міміка, рухи тіла, а також властивості голосу, тон, паузи, які прийнято називати паралінгвістичними засобами 
комунікації, на відміну від лінгвістичних – словесних знаків. Невербальні засоби комунікації супроводжують 
мовне спілкування та беруть участь у передачі інформації [24: 6]. Їх роль у процесі спілкування оцінюється 
настільки високо, що в лінгвістичній літературі має місце твердження: не паралінгвістичні засоби влаштовані у 
вербальний компонент, а вербальний компонент органічно входить у невербальну сферу спілкування як у щось 
первісне [25: 20]. 

Використання невербальних засобів комунікації відносять до стародавніх засобів людського спілкування. Їх 
участь у формуванні висловлювань визначається самою системою мови, тому адекватне осмислення значимості 
дискурсу передбачає обов’язкове включення невербальних знаків [25: 79].  

Термін "паралінгвістика" (грецьк. "біля") має вузьке і широке тлумачення. У вузькому сенсі він позначає 
лише фонаційні засоби комунікації – тон мови, гучність, темп, паузи, заповнювачі пауз - так звані вокалізатори 
типу "е-е", "мм-мм", а також такі якісні ознаки голосу, як тембр, висота, діапазон, нарешті, особливості вимови 
індивіда, які можуть бути обумовлені діалектною специфікою або індивідуальними особливостями – хрипкістю 
голосу, нашіптуванням, прицмокуванням і тому подібне.  

Широке тлумачення паралінгвістики включає і кінесичні засоби комунікації. Сукупність таких засобів 
комунікації, як жести, пози, рухи тіла, позначається терміном кінесика (грецьк. "рух"). Одиниці кінесики 
називають кінемами. Іноді виділяють окремо мімічні засоби комунікації – вираз обличчя, погляд і ін., але 
частіше за все їх розглядають у складі кінесичних засобів, оскільки вони, як і жести, відрізняються 
динамічністю. Неоднозначність розуміння паралінгвістики пояснюється складним процесом її становлення як 
спеціальної області знання [26: 63]. 
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Як зазначає К. Купер, в міжособистісному спілкуванні невербальна комунікація передає 65 % всієї 
інформації. Це пояснюється тим, що для успішної комунікації важлива інформація не тільки репрезентативного 
характеру (про предмети, їх місцеположення, про ідеї, явища даного часу), але також інформація оцінного 
характеру, що дозволяє визначити відношення мовця до самої інформації і / або адресата. За даними 
експериментів рухи тіла передають 55 % інформації, голос – 38 %, слова – всього 7 % [27: 9]. Таке активне 
використання невербальних засобів в міжособистісному спілкуванні пояснюється рядом причин – невербальні 
сигнали, що розвинулися як засоби комунікації раніше, ніж вербальна мова, виявилися стійкими в своїх 
первинних функціях і часто уживаються несвідомо; невербальні засоби мають певні переваги перед 
вербальними – вони сприймаються безпосередньо і тому сильніше впливають, не дивлячись на свою 
короткочасність; вони передають якнайтонші відтінки відношення, оцінки, емоцій; нарешті, вони можуть 
передавати інформацію, яку важко або з яких-небудь причин незручно виразити словом [28]. 

Аналіз паралінгвістичних засобів презентації концепту СТРАХ у текстах оповідань: ''Go, Lovely Rose'', 
''Harvest Moon'' (Х. Бейтс), ''I Spy'' (Г. Грін) виявив, що різноманітні почуття та емоції найчастіше виражаються 
за допомогою рухів тіла.  

(4) He felt the breeze move coolly, almost coldly, about his pyjama legs and he ran his fingers in agitation once or 
twice through the pillow tangles of his hair (''Go, Lovely Rose'' H. Bates). 

(5) Charlie Stowe had no sense of safety as he crept down the wooden stairs. When they creaked he clenched his 
fingers on the collar of his nightshirts (''I Spy'' Г. Грін). 

(6) The boy held his breath; he wondered whether his father would hear his heart beating, and he clutched his 
night-shirt tightly and prayed, ''O God, don't let me be caught'' (''I Spy'' G. Greene). 

У трьох вище наведених прикладах (4, 5, 6) ефект нервового напруження персонажа створюється авторським 
коментарем поведінки персонажа в конкретній ситуації (ran his fingers in agitation, clenched his fingers on the collar, 
clutched his night-shirt tightly). У прикладах 5 і 6 хвилювання персонажа, окрім підсвідомого вираження емоції 
страху за допомогою рухів тіла, підкреслюється словами відповідної семантики safety та heart beating відповідно. 
Розуміння зв'язку страху з деталями поведінки персонажа опирається на фонові знання читача. 

Отже, виходячи з усього зазначеного, можна зробити висновок, що в художньому дискурсі, представленому 
текстами оповідань ''Go, Lovely Rose'', ''Harvest Moon'' (Х. Бейтс), ''I Spy'' (Г. Грін), проблема лінгвістичної та 
позалінгвістичної презентації концептів являється цікавою цариною дослідження. Аналіз лінгвістичних та 
позалінгвістичних засобів актуалізації концептів виявив цілу систему засобів-виразників концептів. Зокрема, 
найбільш типовими способами лінгвістичної презентації концепту СТРАХ являються лексичний – за 
допомогою слів відповідної семантики, що супроводжується використанням стилістичних прийомів; описовий; 
реалізація через допоміжні концепти; реалізація шляхом створення асоціацій з опором на фонові знання. Не 
менш ефективною виявляється актуалізація концептів шляхом використання паралінгвістичних засобів 
комунікації, а саме рухів тіла. 
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Солопий В. В. Проблема лингвистической и внелингвистической презентации концептов в 
художественном дискурсе. 

В статье исследована проблема презентации концептов, проанализированы способы их выражения на 
материале текстов трех рассказов: ''Go, Lovely Rose'', ''Harvest Moon'' (H. Bates), ''I Spy'' (Г. Greene). В фокусе 

внимания находятся средства вербальной презентации концептов и особенности употребления 
паралингвистических средств коммуникации в когнитивной парадигме. В статье приведены разнообразные 
трактовки понятия ''дискурс'', указаны место и роль дискурса среди близких и смежных понятий, наиболее 
распространенные подходы к разграничению дискурса и текста. В статье представлены определение таких 
ключевых понятий, как ''концепт'', ''словесные ассоциации'', ''вербальная коммуникация'', ''паралингвистики''. 

Solopii V. V. The Problem of Linguistic and Non-Linguisic Concept Presentation in Literary Discourse. 

The article deals with the problem of the concept presentation, ways of concept expressing in the texts of three short 
stories: ''Go, Lovely Rose'', ''Harvest Moon'' (H. Bates), ''I Spy'' (G. Greene). Verbal means of concept presentation and 

the peculiarities of the usage of paralinguistic means of communication in cognitive paradigm are in the focus of 
attention. In the article different interpretations of the concept "discourse", the place and role of discourse among 

relative and related concepts are specified, the most common approaches to the differentiation of discourse and text are 
presented. Different definitions of the notions ''discourse'', ''concept'', ''word associations'', ''verbal communication'', 

''Paralinguistics'' are presented. 
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СТРАТЕГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕКСТОВОГО СВІТУ АНТИУТОПІЇ  
У ТВОРАХ Е. БЕРДЖЕСА Й ДЖ. ОРУЕЛА 

У статті висвітлено проблему символічного параметру, який прокладає розділову грань між утопією і 
антиутопією та визначає стратегії моделювання цих генетично зв’язаних, проте різних текстових світів. 
Під кутом зору концепції "символічних форм" культури Е. Кассірера проаналізовано роман Дж. Оруелла 

"1984" і роман Е. Берджеса "Неповноцінне насіння" (1962) та показано, як письменники створюють 
антиутопічу модель майбутнього, в якій за рахунок знищення символічної домінанти занепадає така 

форма культури як історії. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Світ антиутопії і світ утопії – генетично зв’язані між собою світи, однак вони певною мірою 
принципово різні. І утопія, і антиутопія створюють, по-перше, модель майбутнього, по-друге – модель 
суспільства. У семантичній структурі художнього тексту обидві моделі вибудовуються письменником за 
певними принципами, які дозволяють йому весь конгломерат ідей, символів, образно-лексичних одиниць, 
понять, концептів, з якого складається когнітивний простір твору, організувати в цілісну картину світу, ці 
стратегії моделювання допомагають організувати й складний багатовимірний простір інтерпретацій твору. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Проблема розрізнення утопії і антиутопії як літературних жанрів, проблема переходу однієї художньої 
моделі світу в іншу, пов’язана як раз з амбівалентною і межовою природою утопії. Головна відмінність між 
утопією і антиутопією лежить, на нашу думку, у площині поняття "символічних форм" філософії культури 
Ернста Кассірера. Німецький мислитель виділяє шість "символічних форм" культури: мова, міф, релігія, 
мистецтво, наука, історія. Кожна з них є автономною і самоцінною доки вона пов’язана з іншими. Руйнування 
або директивне панування однієї із форм згубне для культури загалом. У "символічних формах", що утворюють 
своєрідну суть і здібності людини, діяльність окремого індивіда з’єднується з сукупністю всього людського 
роду більш глибоким зв’язком, ніж зв’язок біологічний [1: 138]. Кассірер говорить про духовно-енергетичний 
зв’язок, який єднає людей у спільноту через їх культурну діяльність і відрізняє від тваринного світу. 
Формування цілей статті (постановка завдання). Одна з головних характеристик утопії, на яку дослідники 
мало звертають увагу, – те що вона пропонує саме символічну модель світу, антиутопія ж створює 
прагматично-реалістичну модель світу, цілком позбавлену екзистенційного виміру. Антиутопія не просто 
зображує історичну актуалізацію утопічного ідеалу та її наслідки, а переносить утопічну модель із 
символічного плану в план реалістичний. Моделюючи світ майбутнього найталановитіші представники 
антиутопії означений нами перенос роблять не лише формально, підкоряючись основоположній вимозі жанру, 
але і на більш глибоких текстуальних рівнях. Розглянемо як це роблять класики жанру англійські письменники 
Джордж Оруелл у романі "1984" (1948) і Ентоні Берджес у романі "Неповноцінне насіння" (1962).  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В 
обох романах зображено як "символічні форми" культури, втративши свій символічний зміст, не просто перестають 
функціонувати, їх функції трансформуються у свою діаметральну протилежність, перетворюючи світ культури на 
абсурд. Вельми показовим щодо втрати символізму в мистецтві є опис музики у романі Берджеса: "Жирний бармен з 
товстими сідницями підійшов до вмонтованого у стіну музикатора, засунув у шпарину таннер і випустив, ніби звіра з 
клітки рипучий опус конкретної музики: ложки стукотіли по залізних тарілках, вода лилась у туалетний бачок, ревів 
якийсь мотор. Запис було зроблено задом уперед, щось підсилено, щось приглушено, і все ретельно змікшовано" 
[2: 222]. Проте музика у СОАНМК (Союз Англомовлячих Країн) представлена різними напрямками і жанрами: 
"Танцювальна мелодія вирвалась несподівано, немовби лопнув пакет зі стиглими сливами. Це була комбінація 
абстрактних шумів, записаних на тлі глибоко прихованого, перевертаючого нутрощі ритму" [2: 224-225]. Тут є навіть 
"симфонія": "…почулося легке булькотіння і скавуління конкретної музики … без духових, без струнних, без 
ударних … Звучали генераторні лампи, водопровідні крани, корабельні сирени, громовий гуркіт, кроки і вокаліз у 
ларингофонах; усе це було перемішане, перевернуте, з тим щоб створити коротку симфонію, призначену радше 
усолоджувати, ніж збуджувати" [2: 229]. Не менш переконливо Берджес доводить, що релігія як "символічна форма" 
втратила свою культурну функціональність, коли у короткій репліці Дерека, брата головного героя, подає дефініцію 
Біблії: "– Ну, це така древня релігійна книга, сповнена непристойностями. Там говориться, що даремно розтрачувати 
ваше насіння – великий гріх і що коли Бог любить вас, то він наповнить ваш дім дітьми" [2: 228]. Зауважимо, що ця 
дефініція безпосередньо пов’язана з назвою твору, його базовою метафорою – "Неповноцінне насіння". Так само 
лаконічно, в одній репліці Дерека письменник доводить, що в суспільстві, де цей персонаж займає високу посаду в 
головній інституції держави "Міністерстві Безпліддя" (у процесі "історичного руху" перейменованого на 
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"Міністерство Плодючості"), немає ні релігії, ні міфу як "символічних форм" культури. Адже Дерек не лише плутає 
трагічну роздвоєність релігійної свідомості і бінарність міфологічного мислення, але й звівши їх до примітивної 
опозиції інстинкт / розум, позбавляє символічного виміру, відтак виміру екзистенційного, при цьому відбувається (як 
і в назві міністерства, яка пов’язана іронічним змістом з базовою метафорою твору) зміна полюсів трагічне / комічне: 
"– Роздвоєність. Суперечливість. Інстинкти говорять нам одне, а розум інше. Якби ми дозволили цій роздвоєності 
оволодіти нами, могла би відбутися трагедія. Краще дивитися на це, як на комічне непорозуміння. Ми були праві, 
коли викинули Бога і водрузили на його місце містера Лайвгоба. Бог – трагічна концепція" [2: 227]. Ключова для 
міфологічної і релігійної свідомості міфологема бога, який вмирає і народжується, без символічного чинника – 
мертва. Попри позірну оптимістичність фіналу роману, неможливість її відродити, знову надихнути вітальною 
енергією нового життя є очевидною, адже слова Дерека не безпідставне марнослів’я, вони "стоять на трьох китах": 
Макіавеллі, Ніцше, Фрейд; більше того, вони у самому прямому розумінні відтворені на мовному рівні, 
підтверджуючи зв’язок мислення і мови, адже слово "гоб" є інверсією слова "бог". На підставі наведених прикладів 
не важко з’ясувати, що в підґрунті організації когнітивного простору свого роману Берджес використовує 
провокативну стратегію моделювання внутрішнього світу людини майбутнього, її свідомості, її світовідчування як 
способу, в який людина сприймає дійсність, і світосприймання як способу, в який людина проявляє свою реакцію на 
навколишній світ. 

В обох романах головний герой за фахом – "історик", принаймні кожний з героїв мав би виконувати ту 
функцію, яку виконує історик у світі культури, де панують її "символічні форми". Герой Оруелла Уїнстон Сміт 
переписує актуальну історію, герой Берджеса Трістрам Фокс викладає історію в школі. У створених англійськими 
романістами моделях майбутнього історія не існує ні як історична наука, ні як історичний процес. Уїнстон Сміт 
служить у "Міністерстві Правди", де в процесі кон’юнктурних змін реальності вчорашній день підлаштовується 
під сьогодення – цифри, факти, імена, лозунги, події – геть усе. Уїнстон не просто переписує газети, журнали, 
книги – він переписує історію. І проблема полягає не в тому, що історія людства стала, так би мовити 
"партійноцентричною", а в тому, що її розгортання в часі зведено до точки під назвою АНГСОЦ. За влучним 
висловом В. А. Чалікової, в Океанії "Минуле не має об’єктивного існування" [3: 76]. "Міністерство Правди" 
зображено Оруеллом як суспільна інституція, без якої не може існувати Океанія, – це своєрідна "машина" 
культури, але з діаметрально протилежними функціями тим, що описав у своїй філософії культури 
М. Мамардашвілі. Цей конвеєр брехні послідовно і механічно знищує історію, не лишаючи їй жодного шансу на 
відродження. Працюючи кожного дня з "історичними документами" Уїнстон задається питанням "скільки правди 
в цих сказаннях і скільки вигадки" [4: 42]? Як історик він може довіряти лише власному досвіду: "Неправда, 
наприклад, що партія вигадала літак, як стверджують книги партійної історії. Літаки він пам’ятав з раннього 
дитинства. Але довести нічого неможливо. Ніяких свідоцтв не буває. Лише один раз у житті тримав він у руках 
незаперечний документальний доказ підробки історичного факту. Та і це…" [4: 42]. Проте історія як наука, як 
об’єктивне знання, не може спиратися на особистісний суб’єктивний досвід науковця. Щоб передати глибину 
цинізму, з яким знищується такі поняття, як "історія", "наука", "істина", Оруелл звертається до метафори 
палімпсесту: "Історію, як старий пергамент, вискоблювали начисто і писали заново – стільки разів, скільки 
потрібно. І не було жодного способу довести потім підробку" [4: 44]. Недарма імператив знищення будь-якої 
форми пізнання світу "НЕЗНАННЯ – СИЛА" [4: 30] стає головним із трьох лозунгів АНГСОЦу. Це гасло у 
стислій формі не лише висловлює головну ідею та завдання партії, але і її політичну вимогу. Аберація стає і 
взірцем для наслідування, і нормою життя, і гарантом його збереження. У романі Оруелла питання існування 
історії постає як питання існування особистості і людини як такої. Займаючись фальсифікацією історичних фактів 
Уїнстон створює біографію вигаданого ним льотчика Огілві. Цей квазітворчий процес породжує в уяві героя 
думку: "Товариш Огіглі ніколи не існував у теперішньому, наразі він існує в минулому, – і щойно зітруться сліди 
підробки, буде існувати так само істинно і незаперечно, як Карл Великий і Юлій Цезар" [4: 49]. Ця думка хвилює 
героя навіть перед обличчям смерті, адже вона спонукає замислитись над онтологічними проблемами буття. Тому 
скориставшись правом на "останнє питання" Уїнстон запитує свого ката: "– Старший Брат існує?" [4: 175]. Воно 
справді є "останнім питанням" і його екзистенційний характер підтверджує наступне питання, у якому герой 
намагається уточнити зміст того, про що питав: "Існує він у тому смислі, в якому існую я?" [4: 175]. І отримує від 
О’Брайєна по-справжньому вбивчу відповідь: "Ви не існуєте" [4: 175]. Джордж Оруелл у романі "1984" 
послідовно і переконливо унаочнює думку: зникає історія як "символічна форма" культури – зникає людина. Як 
бачимо, у романі Оруелла виявляється інша стратегія моделювання семантичних кодів художнього тексту. 
Виставляючи на показ украй спрощену модель майбутнього суспільства, оголюючи зведення в ньому людини до 
функції, Оруелл постійно апелює до пам’яті, совісті, розуму читача, його культурно-історичного розуміння 
правди і справедливості. Існування Трістрама Фокса теж поставлено Берджесом під сумнів, але в дещо інший 
спосіб: завдяки численним алюзіям до твору Лоренса Стерна "Життя й опінії Трістрама Шенді, джентльмена" 
(1760-1767), в якому традиційний для англійського просвітительського роману й обіцяний назвою життєпис так і 
не відбувся. Трістрам Стерна ніяк не може народитися впродовж двох томів і з’являється на світ, коли третину 
книги написано, він досягає п’ятирічного віку уже наприкінці дев’ятого тому. Джентльменство своє Трістрама 
Берджес засвідчує іронічно (на межі іронії діккенсових "Посмертних записок Піквікського клубу" і 
американського "чорного гумору") – колишній вчитель історії стає членом одного з численних лондонських 
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клубів канібалів. Тут виявляється інша авторська стратегія моделювання текстового світу – сугестивна. Саме 
поняття "шендізму" навіює доволі складні почуття й викриває глибокі асоціативні зв’язки, які не побачити на 
поверхні тексту, а можна виявити лише через образно-лексичні паралелі. Ім’я головного героя примушує 
пригадати високу оцінку, яку дав великий Гете Стерну, схарактеризувавши значення його творчості й життя як 
"тріумф чисто людського" [5: 512], і в цьому іронічному контексті зіставити зміст слів "людський" і 
"канібальський". Трістрам Фокс викладає історію дітям. Саме викладає, як це робиться у вищому навчальному 
закладі, а не навчає, як це має бути в школі. На те що його лекції своєю зарозумілістю не відповідають рівню 
шкільної освіти, вказує назва теми одного з занять: "Послідовна категоризація двох головних антагоністичних 
політичних ідеологій у світлі основних теолого-міфічних концепцій" [2: 191]. Ця назва вказує і на інше – 
дегуманізацію предмету історії та езотеричність його мови. Трістрама обходить чи розуміють його діти, він 
зосереджений на самому предметі викладання. Читання історичного трактату, на яке по суті перетворює шкільний 
урок Трістрам, дає змогу ознайомитися з концепцією історії, яка не є суб’єктивною вигадкою героя, бо надалі в 
процесі розгортання сюжету, вона буде підтверджена життям. Хоча сам герой сприймає матеріал, який викладає, 
не як історію, яка вивчає в хронологічній послідовності хід розвитку людського суспільства, а як історіософію – 
філософську концепцію закономірностей історичного процесу. Насправді йдеться про виведену Трістрамом 
закономірність розвитку історії та механізм історичних змін, хоча навряд чи можна говорити у цьому контексті 
про історію в таких категоріях, як історичний процес та історичний час. Усе багатство історичних форм розвитку 
людства зведено до двох фаз Пелфази і Гусфази, між якими перехідний період – Інтерфаза. Пелагіанську фазу 
Трістрам зв’язує з лібералізмом, Августинську – з консерватизмом, Проміжна фаза – це хаос, який прагне 
порядку. Він пояснює учням хід історії: "– Пелфаза, Інтерфаза, Гусфаза; Пелфаза, Інтерфаза, Гусфаза і так далі, і 
так далі – завжди, вічно. Щось на кшталт неперервного вальсу…" [2: 200]. Він пояснює не лише як рухається 
історія, але й як вона з лінійного поступального процесу перетворилася на цикл, прибираючи на себе функції 
іншої "символічної форми" культури – міфу: "– Одним з досягнень англосаксонської нації було парламентське 
правління … Пізніше, коли з’ясувалося, що робота уряду може здійснюватися значно швидше без дебатів і без 
опозиції, яку породжувало партійне правління, стала усвідомлюватися роль циклу" [2: 199]. Циклічна історія не 
лише прискорюється, але і стискається за рахунок скорочення Перехідної фази. Це герой помічає вже, так би 
мовити на пленері, зауважуючи з приводу подій очевидцем і учасником яких він став: "Найбільш коротка в історії 
Інтерфаза" [2: 199]. Рушійна сила, яка мала замінити опозицію і примушує рухатися це "колесо історії", як 
пояснює учням Трістрам: "– Розчарування! Розчарування!! РОЗЧАРУВАННЯ!!!" [2: 199]. І це єдиний вияв у творі 
Берджеса екстатичних емоцій, виділений автором і синтаксично, і графічно. Проте розчарування в людській 
природі, яке так сильно займає емотивно-розумовий світ Трістрама виявляється позірним, адже і пелагіанці, і 
августіанці розглядають людину як тварину. Різниця лише у тому, що одні розглядають людину як виховану 
суспільну тварину, а інші – як звіра, якому важко приборкувати свої тваринні інстинкти. І хоча брати Фокс ніби 
представляють різні світоглядні системи: Дерек вважає себе августіанцем, а Трістрам – пелагіанцем, проте вони 
схожі як у дзеркалі і те що між ними немає принципової різниці підтверджує народження братів-близнюків 
Трістрама і Дерека Фоксів молодших, при цьому ні Старший Дерек, ні Старший Трістрам не заперечують свого 
батьківства, навіть більше – визнають і прагнуть його. Тут, до речі, виникає цікава алюзія до оруеллового 
Старшого Брата. Берджес моделює світ, у якому історія і міф як "символічні форми" культури змішалися на 
кшталт "конкретної музики" (не випадковим було порівняння з вальсом), що призвело до деформація часу, на 
перший погляд непомітної, проте не менш серйозної, ніж знищення історії в романі Оруелла. У цій моделі час 
неможна визначити ні як історичний, ні як міфологічний, ні як космічний, ні як екзистенційний, ні як емпіричний, 
і навіть ні як календарний, бо кожен з цих різновидів часу має символічну складову. Час, за яким живе СОАНМК 
– це мертвий механічний час: "В усіх Державних Установах діяла система восьмигодинних робочих змін, однак у 
школах і коледжах добу було розділено на чотири зміни, по шість годин кожна. Заняття велись неперервно, 
канікули давалися у відповідності зі змінним графіком" [2: 240]. Якщо в оруелловій моделі світу знищено такі 
виміри часу, як минуле, теперішнє, майбутнє, бо межі між ними більше не існує, то у Берджеса стерто кордони в 
межах доби: "Наступного дня (хоча в дійсності дні існували лише на календарі; змінна система розшматувала 
природній час, ніби за умов кругосвітньої подорожі)…" [2: 259]. Текст Берджеса рясніє образами циклу, кола, 
колеса. А на початку і у фіналу твору з’являється "гідра, що кусає власний хвіст" [2: 198, 473] – Уроборос – 
символ вічного руху Всесвіту, аналогічний китайському чорно-білому символу Дао. Проте у контексті іронії 
Берджеса та послідовного впровадження ним оруеллової лінгвістичної концепції, ця паралель особливого 
оптимізму не викликає, адже змушує пригадати непростий зміст слова "чорно-біле" зі словника "новомови". У 
розділеному навпіл світі на тих, хто говорить англійською, і тих, хто говорить російською, звідкись з’являються 
китайці, проте до кінця не зрозуміло чи існують ті китайці насправді, чи ні, принаймні вони перейшли у більш 
"цивілізовану" фазу, ніж лондонські канібали-джентльмени, адже зі сходу постачають м’ясні консерви марковані 
роздвоєним ієрогліфом, який означає людину. Так чи інакше, а чорно-біла іронія автора на кшталт символічних 
кольорів Дао примушує глибоко замислитися над проблемою символів у семантичному просторі тексту Берджеса, 
адже їх багатовимірний зміст, який вбирає широке культурно-історичне поле, навіює, підбурює, спонукає до 
реконструкції ключових елементів смислової системи художнього твору. 
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Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 
Як бачимо, в обох романах доведено, що історія у світі антиутопії ні як наука, ні як історичний процес вже 

не існує. У "1984" вона зупинилась на "мертвій точці". У "Неповноцінному насінні" історичний процес 
замкнувся в коло, яке прагне звузитися до "мертвої точки", стиснутися як Дао-Уроборос. Як ненажерлива гідра, 
історія намагається проковтнути власний хвіст. "Коли розум зникає, прокидаються тваринні інстинкти" [2: 202], 
– говорить своїм учням Трістрам. Це – історична аберація, адже розум втрачає лише Шонні – єдиний, хто у 
романі до кінця зберігає людський образ і подобу, ті ж, хто влаштовує клуби канібалів цілком розумні, і ті, хто 
робить і споживає м’ясні консерви теж цілком розумні. Шонні – людина глибоко релігійна, тому для нього 
краще втратити розум, ніж віру, бо втрата віри, як доводить Берджес, – це вихід за межу символізму культури, 
за межу людяності. Згідно з концепцією Кассірера, здатність створювати символічні образи, а не розум робить 
людину людиною, кордон між світом тварини і світом людини прокладено не через розум, а через символічну 
природу людської мови, завдяки якій людська культура постає як система символів. Це прекрасно розуміють і 
Оруелл, і Берджес, проте модель світу антиутопії крізь призму мови як "символічної форми" культури – це 
предмет окремого дослідження. Створюючи антиутопічну модель суспільства прийдешнього, англійські 
письменники, як бачимо, вдаються до різних принципів організації текстуального світу. У романі Оруелла 
домінує апелятивна стратегія, його модель звернена до розуму, вона вимагає розібратися – де чорне, де біле і у 
цьому чорно-білому світі розставити все на належні місця. У романі Берджеса домінують принципи, пов’язані з 
інспірацією: стратегія сугестивна і стратегія провокативна. Обидві звернені до почуттів, вони мають навіяти 
відчуття безвиході світу антиутопії, підготувати у когнітивній площині твору назріле обурення супроти зовні 
щасливого фіналу роману. Очевидно, що моделюючи світ майбутнього, і Оруелл, і Берджес, глибоко 
усвідомлюють символічний характер утопізму і прагматичний характер реальності антиутопії. Вони показують 
як різні форми культури у дзеркалі антиутопії перетворюються на форми антикультури: антимову, антиміф, 
антирелігію, антинауку, антиісторію, Амальгамою, яка відділяє світ від антисвіту, виступає система символів. 
Позбавлений "символічних форм" культури, світ антиутопії втрачає екзистенційний вимір вічності і будь-який 
людський сенс. Зникнення "символічних форм" – ставить людину поза простором культури, відтак людина 
опиняється поза межами свого людського існування. Тому вже ніщо не зупинить її відкрити банку м’ясної 
консерви символічно позначеної китайським ієрогліфом, що є знаком людини. Історія ХХ століття довела це. 
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Хороз А. В. Стратегии моделирования текстового мира антиутопии  
в произведениях Э. Берджесса и Дж. Оруэла. 

В статье освещается проблема символического параметра, который прокладывает разделительную грань 
между утопией и антиутопией и определяет стратегии моделирования этих генетически связанных, но 
разных текстовых миров. Под углом зрения концепции "символических форм" культуры Э. Кассирера 
проанализирован роман Дж. Оруэлла "1984" и роман Э.Берджесса"Вожделеющее семя" и показано, как 
писатели создают антиутопическую модель будущего, в которой за счет уничтожения символической 

доминанты приходит в упадок такая форма культуры как истории. 

Horoz A. V. Modelling Strategies of the Text Worlds of Anti-Utopia in G. Orwell’s and A. Burgess’s Works. 

In this article the author highlights the problem of symbolic parameter, which constracts the dividing line between 
utopia and anti-utopia and determines modelling strategies of these genetically related, but different text worlds. From 

this point of view of the concept "symbolic forms" of the E. Cassirer’s culture G. Orwell's novel "1984" and 
A. Burgess’s novel "The Wanting Seed"are analyzed. It is shown how the writers create anti-utopia’s model of the 

future, in which due to destruction of a symbolic dominant, culture as historical form declines. 



 

© Юшкевич В. І., 2013 
235 

УДК 811.111.'42 
В. І. Юшкевич, 

аспірант 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

vera_academy@mail.ru 

ЗМІСТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАКРОТЕМИ ФІНАНСИ В АНГЛОМОВНОМУ ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ 

Статтю присвячено аналізу тематичного аспекту англомовного ділового дискурсу, зокрема вивчено потенціал 
однієї з його макротем – ФІНАНСИ. Основою дослідження є ієрархічна модель теми дискурсу, що охоплює три 
рівні: макротему, підтему та мікротему. Відокремлення підтем та мікротем макротеми ФІНАНСИ передує 
встановленню переліку референтних (предметних) ситуацій, властивих кожній з мікротем. Обґрунтування 

належності певної ситуації до предметної сфери ФІНАНСИ здійснено з опорою на фахові економічні джерела. 

До актуальних напрямів лінгвістичного пошуку сьогодення належать дискурсологічні розвідки, що вивчають 
мовно-розумово-комунікативну діяльність людини [1–4]. У річищі цієї проблематики значну увагу дослідників 
привертає англомовний діловий дискурс [5; 6], однак на сьогодні ще не всі його аспекти дістали належного 
висвітлення. У фокусі нашого дослідження перебуває тематичний аспект англомовного ділового дискурсу, вивчення 
якого ґрунтується на тлумаченні теми дискурсу як "ментально-вербального конструкту дискурсу, що актуалізує 
вербальними засобами зміст базового концепту в тому обсязі, що є актуальним для конкретного дискурсу" [7: 64]. 
Серед запропонованих у цитованій праці моделей теми розрізняються ієрархічна та лінійна. Ієрархічна модель 
подана ланцюжком базовий концепт дискурсу – макротема – мікротема [7: 64-66], хоча інші автори слушно 
стверджують, що ця структура може бути й більш складною: за мікротемою може йти підтема [8: 111-116]. Останнє 
твердження є справедливим під час нашого дослідження. Варто також зазначити, що, за нашими даними, в 
англомовному діловому дискурсі наявні дві макротеми: ФІНАНСИ і ПІДПРИЄМНИЦТВО.  

Метою цієї статті є з'ясування змістового потенціалу макротеми ФІНАНСИ. 
Так, макротема ФІНАНСИ охоплює, за нашими даними, декілька підтем: "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ″, 

"ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ" та "РУХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ". 
У межах підтеми "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ″ наявні такі мікротеми: ″переказ коштів″, ″операції з 

рахунками″ та ″кредитні операції″. 
Так, у наступній ситуації референтом висловлювання є переказ коштів: 
(1) I'll be making a transfer to your Sunshine Clearing Corporation account this afternoon (Owning Mahowny). 
Мікротема ″операції з рахунками″ представлена референтними ситуаціями відкриття рахунку і закриття 

рахунку, так у прикладі (2) йдеться про відкриття рахунку. 
(2)  Would you like me to open up an account for you right now? 
  Yeah, uh, 200,000 in the name of Roger Oskaner (Owning Mahowny).  
Кредитні операції (позичкові і депозитні [9]) здійснюються у банках та в інших фінансово-кредитних 

установах (фінансових компаніях, спеціальних фінансово-кредитних інститутах тощо [10]). Так, у межах 
мікротеми ″кредитні операції″ предметом обговорення стає, зокрема відкриття позичкового рахунку: 

Manager: You've opened a loan account for Pembro Trading? 
Employee: Finally, yes (Owning Mahowny). 
Підтема "ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ" охоплює мікротеми: ″одержання прибутку″, ″потерпання від збитків″ 

та ″проведення санації″. 
У межах мікротеми ″одержання прибутку″ ми зафіксували такі предметні ситуації: одержання прибутку у 

вигляді дивідендів (приклад (4)) та одержання прибутку у вигляді процентів (приклад (5)).  
(4) McCann Erickson is an international company.?…? We're publicly traded. We issue dividends (Mad Men, 

Shoot, Season 1, Episode 9). 
(5) - We'd like you guys to look at taking a stake in Merrill, something in the neighborhood of 10 %. 
- Well, I don't know if I can generate any interest in 10 %, but if the whole company's in play, I bet that's something 

that we'd consider (Too Big to Fail). 
Кожне підприємство може потерпати від збитків. На збитковість підприємства впливають як зовнішні 

фактори (соціально-економічні, ринкові, політична нестабільність тощо), так і внутрішні (виробничі, 
інвестиційні та фінансові) [11: 78-86]. Так, мікротема ″потерпання від збитків″ охоплює такі референтні 
ситуації: банкрутство банка (приклад (6) та фінансова неплатоспроможність (приклад (7).  

(6) Henry Paulson: Monday morning Lehman will no longer be able to honor its obligations.<...>. If Lehman files 
for bankruptcy, we need to figure out how to contain the damage to the rest of you. 

Lloyd Blankfein: I don't think the Lehman bankruptcy takes down our firms.<…> 
Timothy Geithner: Lehman is a trading partner for every bank in this room. And their failure will be a massive blow 

to all of you (Too Big to Fail). 
(7) Jeffrey Immelt: We're having trouble funding our day-to-day operations. Our finance division is infecting the 

rest of our business (Too Big to Fail). 
Одним із засобів подолання платіжної кризи та запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація, яка 

може відбуватися: способом об'єднання підприємства, яке перебуває на межі банкрутства, з потужнішою 
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компанією; за допомогою випуску нових акцій; купівлі акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства та 
інше [12]. Так, аналіз фактичного матеріалу показав наявність таких референтних ситуацій мікротеми ″проведення 
санації″: об’єднання компаній (приклад (8)) та купівля акцій збанкрутілого підприємства (приклад (9)).  

(8) Timothy Geithner: The market doesn't like investment banks, right? <…> so merge them with commercial 
banks, turn them into regular banks regulated by the Fed. <…> 

Henry Paulson: You want to make them bigger? 
Timothy Geithner: The upside is it'll stabilize them (Too Big to Fail). 
(9) –Under these conditions, and assuming you refine your guarantee, Jack, Julie and I, and our partners <…> are 

prepared to risk $2 a share. 
– The stock was trading at 79 a month ago! 
– The government, if we guarantee this deal, could never justify a high price for your company. And if you don't sell, 

Lou, you're in bankruptcy (Wall Street. Money Never Sleeps). 
Рух фінансових ресурсів відбувається через спеціалізовані фінансово-посередницькі установи: банки, 

страхові компанії, інститути спільного інвестування та біржі [13]. Таким чином, у межах підтеми "РУХ 
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ″ ми виокремили такі мікротеми: ″інвестування″, ″кредитування″, ″страхування″, 
″рух цінних паперів″, ″збільшення власного капіталу″, ″виплата комісійних″, ″фінансування суб'єктів 
господарювання″ та ″розміщення коштів″. 

В умовах ринку типовим є дефіцит фінансових ресурсів, що зумовлює необхідність створення сприятливих 
й заохочувальних умов припливу внутрішніх і зовнішніх інвестицій, які, у широкому трактуванні, являють 
собою вкладення капіталу з метою подальшого збільшення. Так, за нашими даними, мікротема ″інвестування″ 
охоплює такі предметні ситуації: розміщення інвестицій (приклад (10), вкладення коштів у цінні папери 
(приклад (11), ефективність розміщення інвестицій (приклад (12), прибутковість інвестування (приклад (13) 
та обсяг інвестицій (приклад (14). 

(10) Henry Paulson:  Capital injections? <…> 
Dan Jester: I'm not saying nationalize the banks. I'm saying isolate the ones that are really in trouble and make an 

investment (Too Big to Fail). 
(11) I got a million dollars left of my bonus, okay? It's yours tomorrow a.m. You put it in KZI shares. You leverage 

that to the max (Wall Street. Money Never Sleeps). 
(12) The banks need money now. If cash injections are the most efficient way to stabilize them, then we can't back 

off (Too Big to Fail). 
(13) Henry Paulson: ?…? we both know that investment banking is a profitable business. 
Warren Buffet: I figure it made you a billionaire somewhat (Too Big to Fail). 
(14) We have hundreds of billions invested. You've assured us the investment is safe (Too Big to Fail). 
В умовах ринкової економіки в основі господарської діяльності лежить можливість залучення коштів для 

фінансування цієї діяльності. При цьому неминучим є звернення до зовнішніх джерел – кредиту. У сучасних 
умовах кредитування набуло широкого застосування. Таким чином, у межах мікротеми ″кредитування″ ми 
зафіксували такі референтні ситуації: надання кредиту (приклад (15), умови кредитування (приклад (16) та 
терміни кредитування (приклад (17). 

(15) Henry Paulson: The lenders had already given loans to borrowers with good credit, so they go bottom-feeding. 
They lower their criteria (Too Big to Fail). 

Henry Paulson: The Fed can lend to nonbanks under unusual and exigent circumstances. We're thinking of taking 
over 80 % of the company. A.I.G. has collateral. They have assets (Too Big to Fail). 

– Jake Arnold. How long ago did we authorize credit? 
– Two years (Owning Mahowny). 
Сьогодні добре розвинутим є ринок страхових послуг: п'ята частина загального світового страхування 

концентрується у британській столиці; величезним розмахом відрізняється страховий бізнес і в США, і не має 
собі рівних у світі [14].  

Фінансові потоки будь-якої страхової організації визначають як упорядкований рух фінансових ресурсів [15: 
9], що зумовлює наявність вказаної мікротеми в підтемі ″РУХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ″. 

Людина, стикаючись з різного роду ризиками (фінансовими, технічними, соціальними, моральними та ін.), 
може їх страхувати. Так, мікротема ″страхування″ подана такими референтними ситуаціями: страхування 
нерухомого майна (приклад (18), страхування збитків (приклад (19) і страхування життя (приклад (20).  

(18) Dan Jester: A.I.G.'s a huge problem. The books are a mess. Everyone who had a piece-of-crap mortgage 
security bought insurance on their risk from A.I.G., and I mean everyone (Too Big to Fail). 

(19) Neel Kashkari: So to control their downside, the banks started buying a kind of insurance. If mortgages default, 
insurance company pays default swap. The banks insure their potential losses to move the risk off their books so they 
can invest more, make more money (Too Big to Fail). 

(20) When selling life assurance, you want the stench of death in their nostrils. Talking to the husband, you want the 
missus thinking: "Crumbs, chief. What's my life gonna be like when he pegs it?" Men work, women worry. That's what 
you rely on. Do you understand (Сemetery Junction)? 

В умовах ринкової економіки важливу роль у фінансовій діяльності відіграють цінні папери. З їх 
використанням вирішуються питання щодо залучення коштів для фінансування підприємств, створення умов 
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для залучення та використання інвестицій та інше [16]. Так, мікротема ″рух цінних паперів″ представлена 
такими референтними ситуаціями: купівля-продаж цінних паперів (приклад (21)), ціна акцій (приклад (22)), 
вартість активів (приклад (23)) і біржові торги (приклад (24)).  

(21) So you bought your stocks based on what? The tom-toms beating in the street? 
- Sure, share prices aren't really based on how a company works. It's about how mass psychology works (Limitless). 
(22) Neel Kashkari: If your stock price keeps sliding, you may get an offer at a price that doesn't look all that 

compelling, but you may have to take it just to keep the company intact.  
Richard Fuld: What kind of price are you talking about (Too Big to Fail)? 
(23) - If we go with your plan to buy the assets, how much is it gonna cost? <…> 
- It is $700 billion (Too Big to Fail). 
(24) - Amis, he put out $5 billion in sell orders – prices are crashing through the floor! 
 - Come on, people, start selling (Good year)! 
Фінансові ресурси будь-якого підприємства формуються за рахунок власних, позичених та залучених коштів 

[12; 14 та ін.]. Підвищення питомої ваги власних коштів позитивно впливає на фінансову діяльність 
підприємств [12]. Так, предметом обговорення у межах мікротеми ″збільшення власного капіталу″ є збільшення 
статутного капіталу, що є однією із складових власного капіталу підприємства. Наприклад:  

(25) Henry Paulson: What are your plans for a capital raise?  
Richard Fuld: We're thinking of reaching out to Warren Buffett (Too Big to Fail). 
Референтом висловлювання у мікротемі ″виплата комісійних″ є виплата комісійних за рекламні послуги. 

Наприклад: 
(26) They're offering us commission on media, plus a bounty on every unit upside of last year's comps (Mad Men, 

Indian Summer, Season 1, Episode 11). 
Успішна підприємницька діяльність можлива лише за наявності надійного фінансового фундаменту. 

Фінансова діяльність полягає у тому, що якщо є вільні фінансові ресурси, то вони повинні бути вкладені у 
справу, щоб приносити додатковий прибуток. Таким чином, у наступній ситуації предметом обговорення 
виступає фінансування суб'єктів господарювання: 

(27) We fund most of the world's integrated oil companies, drillers, coal producers, natural gas line 
providers...(Wall Street. Money Never Sleeps). 

У фінансово-господарській діяльності суб'єктів господарювання кошти завжди перебувають у русі, що 
забезпечує ефективне функціонування цієї діяльності. Таким чином, референтом висловлювання у наступній 
ситуації є розміщення коштів: 

(28) Mr. Kalb: I'm still not going to advertise in the magazine. <…> we're gonna put most of our budget into 
television, radio, Internet (In good company). 

Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що найбільшим потенціалом змісту в англомовному 
діловому дискурсі вирізняється така складова макротеми ФІНАНСИ як "РУХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ" (ця 
підтема подана найбільшою кількістю мікротем та предметних ситуацій), у той час як складові "БАНКІВСЬКІ 
ОПЕРАЦІЇ" й "ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ" мають досить обмежений змістовий потенціал.  

Перспективою роботи є аналогічний аналіз змістового потенціалу макротеми  ПІДПРИЄМНИЦТВО. 
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Юшкевич В. И. Содержательный  потенциал макротемы ФИНАНСЫ в англоязычном деловом дискурсе. 

Статья посвящена анализу тематического аспекта англоязычного делового дискурса, в часности изучен 
потенциал одной из его макротем – ФИНАНСЫ. Основой исследования является иерархическая модель темы 

дискурса, включающая три уровня: макротему, подтему и микротему. Выделение подтем и микротем 
макротемы  ФИНАНСЫ предшествует установлению перечня референтных (предметных) ситуаций, 

принадлежащих каждой микротеме. Обоснование принадлежности определённой ситуации к предметной 
сфере ФИНАНСЫ осуществлено с опорой на специальные экономические источники. 

Yushkevych V. I. Content Potencial of the Theme FINANCE  in English-Language Business Discourse.  

The article focuses on the analysis of the English-language business discourse thematic aspect, in particular on one of 
its themes – FINANCE. The basis of the study is discourse theme hierarchic model including three levels: theme, 

subtheme and topic. Defining the subthemes and topics of the theme FINANCE proceeds the establishing of the list of 
referent situations belonging to each of the topics. The use of special economic sources gives the grounds to treat a 

certain situation as the one proper to the object sphere FINANCE. 
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на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: 
з філософії – постанова ВАКу № 1-05/3 від 14 квітня 2010 р.; 
з педагогіки – постанова ВАКу № 1-05/4 від 26 травня 2010 р.; 
з філології – постанова ВАКу № 1-05/5 від 1 липня 2010 р. 


