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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
УДК 378.147
Н. А. Гусятинська,
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;
Т. М. Чорна,
кандидат технічних наук, доцент
(Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь)
ngusyatinska@ukr.net, chornayat@i.ua
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ФАХІВЦІВ
У статті наведено результати аналізу основних підходів до викладання у вищій школі, зокрема:
об’єктно-орієнтованого, суб’єктно-діяльнісного, ситуаційно-проблемного та компетентнісного,
розглянуто теоретичні аспекти та передумови застосування методів активного навчання під час
викладання комплексу дисциплін, пов’язаних з безпекою, а також визначено роль науково-дослідної
діяльності у формуванні культури безпеки у студентів вищих навчальних закладів економікоправового спрямування.
Ключові слова: педагогічні підходи, методи активного навчання, науково-дослідна діяльність,
підготовка фахівців.
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку цивілізації тісно пов’язаний із глобалізацією,
науково-технічним прогресом, інформатизацією всіх сфер життя й діяльності суспільства, а також
посиленням техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. Перераховані фактори
чинять значний вплив на ситуацію у сфері безпеки, наслідком чого є формування нових ризиків та загроз
для людства. Наразі для забезпечення як особистої, так і національної безпеки не достатньо лише
реалізації заходів нормативно-правового, організаційно-технічного та освітнього характеру. Все більш
актуальним постає завдання щодо формування нового світогляду, системи цінностей та ідеалів кожної
окремої особистості з метою створення суспільства безпечного типу.
Таким чином, наразі серед першочергових завдань щодо створення безпечного середовища, на
перший план повинно виходити навчання та виховання висококваліфікованих спеціалістів зі свідомим
ставленням до небезпек, здатних приймати адекватні рішення, спрямовані на організацію не лише
індивідуальної безпеки, але й колективу людей. Відповідна компетентність у населення формується в
результаті навчання та набуття досвіду на всіх етапах освіти та практичної діяльності.
Метою статті є аналіз сучасних підходів до викладання у вищій школі в контексті впровадження
методів активного навчання, а також визначення їх ролі під час формування культури безпеки студентів
вищих навчальних закладів економіко-правового спрямування.
Аналіз публікацій. У статті 41 Кодексу цивільного захисту України визначено, що "культура безпеки
життєдіяльності населення – це сукупність цінностей, стандартів, моральних норм і норм поведінки,
спрямованих на підтримання самодисципліни як способу підвищення рівня безпеки".
Фахівцями виокремлено складові культури безпеки трьох рівнів: 1) індивідуальний (світогляд, норми
поведінки, індивідуальні цінності і підготовленість людини у сфері безпеки життєдіяльності);
2) колективний (корпоративні цінності, професійна етика та мораль, підготовленість персоналу у сфері
безпеки); 3) суспільний (традиції безпечної поведінки, суспільні цінності, підготовленість всього
населення у сфері безпеки життєдіяльності) [1].
Практичному застосуванню активних методів навчання у вищих навчальних закладах присвячені
праці А. Вербицького, В. Лозової, В. Комарова, А. Смолкіна та інших. Аналіз численних публікацій
свідчить про актуальність застосування зазначених методів навчання для досягнення рівня сучасних
вимог освітніх стандартів.
Виклад основного матеріалу. Вищі навчальні заклади є провідною ланкою в системі формування у
населення комплексу знань і вмінь у сфері безпеки, оскільки саме рівень освіти та інформованості
значною мірою визначає рівень культури безпеки особистості.
Варто зазначити, що викладання дисциплін, пов’язаних з безпекою, у навчальних закладах економікоправового спрямування має певні особливості, порівняно з технічними ВНЗ. Так, студенти технічних
напрямів підготовки поглиблено вивчають фізику, хімію та ряд інших дисциплін, які разом з
нормативними дисциплінами – "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони праці", "Екологія",
"Цивільний захист", є підґрунтям для формування загальної грамотності стосовно розуміння сутності та
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природи небезпек, що загрожують людині в процесі її життя й діяльності. Разом з тим, в циклах
гуманітарної та соціально-економічної, а також природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
в освітньо-професійних планах підготовки фахівців в галузях знань економічного та правового
спрямування всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, кількість дисциплін, що формують культуру безпеки,
та частка навчальних годин, відведених на їх вивчення, є досить незначною. В таких умовах важливим
завданням викладачів при підготовці фахівців економіко-правового профілю є пошук дієвих шляхів,
методів та засобів активізації освітньої діяльності з метою формування у студентів засад світогляду,
орієнтованого на безпечну життєдіяльність та створення безпечних і здорових умов праці.
Для вітчизняної вищої школи традиційним підходом до викладання є об'єктно-орієнтований підхід
(коли для вивчення пропонуються здебільшого об’єкти та явища навколишнього світу, а не проблеми).
Але варто наголосити, що такий підхід показує низьку ефективність, оскільки не сприяє системному
вирішенню проблем, що виникають у різних сферах життя й діяльності людини.
Формування у студентів не лише уміння розв’язувати професійно-орієнтовані завдання, а й готовності
до прийняття відповідальних рішень, здатності до творчого рівня власної професійної діяльності
забезпечується застосуванням суб’єктно-діяльнісного підходу [2]. Зазначений підхід дозволяє перетворити
студента з об’єкта на суб'єкта навчання, створити максимально сприятливі умови для розвитку й розкриття
його здібностей, орієнтує не тільки на засвоєння знань, але й на способи цього засвоєння, мислення й
діяльності, на розвиток пізнавальних сил і творчого потенціалу студента. Проте, зважаючи на особливості
дисциплін, передбачених навчальними планами підготовки фахівців економічного й правового
спрямування, та загальні тенденції щодо скорочення обсягу аудиторних занять і збільшення часу, що
відводиться на самостійну роботу студента, цей підхід на практиці досить складно реалізувати.
Активному ситуаційно-проблемному підходу, заснованому на навчанні шляхом вирішення
конкретних завдань, створенні навчальних ситуацій на основі фактів з реального життя, відведене окреме
місце в педагогічній практиці. Перевагами такого підходу є не тільки отримання знань і формування
практичних навичок, але й розвиток системи цінностей студентів, професійних позицій, життєвих
установок, своєрідного професійного світовідчуття. Такий підхід дозволяє застосувати теоретичні знання
для вирішення практичних завдань, сприяє розвитку у студентів самостійного мислення, уміння
вислуховувати й враховувати альтернативну точку зору, аргументовано висловлювати свою, працювати
в команді, знаходити найбільш раціональне рішення конкретної проблеми.
Враховуючи світові тенденції, вища школа України послідовно переходить на використання
стандартів вищої освіти "третього покоління", в основу розроблення яких покладено компетентнісний
підхід, як один із нових концептуальних орієнтирів, напрямів розвитку змісту освіти в Україні та
розвинених країнах світу. Створення нових вітчизняних стандартів вищої освіти на основі
компетентнісного підходу та освітніх програм, які базуються на відображенні якісних результатів
освітнього процесу шляхом визначення компетенцій, на думку вчених, дозволить забезпечити їх
порівнянність із європейськими освітніми системами; зміцнення позицій вищої освіти України в
загальноєвропейському освітньому та дослідницькому просторі; орієнтацію вищої освіти на запити
економіки й ринків праці, а також підвищити адаптованість випускників ВНЗ до життєдіяльності [3].
Особливістю зазначеного підходу є створення нової моделі освіти, яка, ґрунтуючись на результатах
навчання, забезпечує регулювання саморозвитку студентів, викладачів, системи вищої освіти в цілому
[4]. Можна стверджувати, що компетентнісний підхід узагальнює найкращі риси перерахованих вище
педагогічних підходів і характеризується чітко визначеною спрямованістю на досягнення високих
результатів освітньої діяльності у кожній конкретній галузі знань.
Провідну роль у реалізації компетентнісного підходу у вищій освіті відіграють методи активного
навчання, під якими розуміють способи організації педагогічного процесу у ВНЗ, що максимально
активізують діяльність і студентів, і викладачів, стимулюють їх до виявлення активності й самостійності,
потреб самореалізації та саморозвитку [5; 6]. Зазначені методи ґрунтуються на підтриманні діалогу як
між викладачем і студентами, так і між самими студентами; розвитку комунікативних здібностей у
процесі діалогу; умінні колективно вирішувати поставлені завдання; розвитку мови студентів тощо [5].
Методи активного навчання для вищих навчальних закладів поділяють на імітаційні й неімітаційні.
Імітаційні методи – форми проведення занять, у яких навчально-пізнавальна діяльність побудована на
імітації професійної діяльності. Розрізняють ігрові (ділові ігри, ділове проектування) й неігрові
імітаційні методи (аналіз конкретних ситуацій, вирішення ситуаційних завдань). Неімітаційні методи –
способи активізації пізнавальної діяльності на лекційних заняттях [7].
Серед переваг методів активного навчання варто відзначити наступні: прискорення процесу
соціально-психологічної адаптації студентів; сприяння розвитку як професійних, так і особистісних
знань і вмінь; виховання у всіх учасників навчального процесу (і викладачів, і студентів) таких якостей
як: інноваційність, нетрадиційність, альтернативність, неординарність; формування логічного мислення;
підвищення активності, креативності; подолання скутості й нерішучості; формування навиків
професійного спілкування.
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Як правило, викладання дисциплін, пов’язаних з безпекою, у вищих навчальних закладах
забезпечується спеціалізованими кафедрами. Так, в Національному університеті державної податкової
служби України викладання дисциплін, що є визначальними під час формування культури безпеки
майбутніх фахівців – "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони праці", "Екологія", "Охорона праці в
галузі", "Цивільний захист", для всіх напрямів підготовки забезпечує кафедра техногенно-екологічної
безпеки. Крім того, за кафедрою закріплена дисципліна "Системи промислових технологій в галузях
економіки", передбачена навчальними планами підготовки бакалаврів у галузі знань 0305 "Економіка і
підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування".
Оскільки кожна із зазначених дисциплін, що викладаються кафедрою, є невід’ємною складовою
єдиного комплексу, спрямованого на формування культури безпеки особистості, то це створює
передумови для впровадження методів активного навчання на основі ступеневої схеми вивчення
вказаних дисциплін. Це пов’язано, насамперед, з тим, що усвідомлення необхідності засвоєння знань та
набуття навиків з таких дисциплін як "Цивільний захист" та "Охорона праці в галузі" приходить до
майбутніх фахівців лише після отримання базових знань у сфері безпеки життєдіяльності, набуття
стійких уявлень про характер та особливості технологічних процесів, специфіку роботи підприємств, на
яких в подальшому працюватимуть випускники. Тільки в такому випадку можна бути впевненим, що
майбутній керівник після закінчення навчального закладу матиме достатній рівень теоретичної та
практичної підготовки, необхідний для забезпечення як особистої безпеки, так і збереження життя та
здоров’я колективу в будь-яких ситуаціях, в тому числі й екстремальних.
Так, основними завданнями під час викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" у ВНЗ є
формування основ культури людини щодо безпеки, її відповідних моральних цінностей, поглядів, поведінки;
правильної соціальної позиції щодо власної безпеки, мотивація безпечної поведінки в побуті, на виробництві.
Зазначена дисципліна має на меті забезпечити загальну грамотність у сфері безпеки і виступає науковометодичним фундаментом для подальшого вивчення всіх, без винятку, спеціальних дисциплін тощо.
Викладання курсу "Екологія" спрямоване на формування екологічної культури особистості, набуття
знань щодо антропогенного впливу на довкілля та його нормування, раціонального
природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Розуміння екологічних
пріоритетів забезпечення сталого розвитку дозволить фахівцям ефективно вирішувати існуючі екологічні
проблеми на різних рівнях, що сприятиме покращенню стану навколишнього середовища та
гармонійному розвитку людини й суспільства в цілому.
Формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій, необхідних для забезпечення ефективного
функціонування системи управління охороною праці та покращення умов праці з урахуванням досягнень
науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду в конкретній галузі, відбувається під час вивчення
дисциплін "Основи охорони праці" та "Охорона праці в галузі". Опанування зазначеними дисциплінами
створює передумови для збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах за
рахунок ефективного працеохоронного менеджменту та формування почуття відповідальності в
посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.
Актуальність введення нормативної дисципліни "Цивільний захист" в навчальні плани підготовки
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та "магістр" за спеціальностями економічного та
правового профілю обумовлена тим, що нинішні студенти в майбутньому – потенційні керівники
підприємств, організацій та інших об’єктів, а, отже, – начальники цивільного захисту. Незалежно від
профілю спеціальності вони повинні володіти комплексом знань та вмінь щодо вирішення завдань
цивільного захисту у випадку виникнення надзвичайних ситуацій місцевого й об’єктового рівнів, мати
ґрунтовні знання з профілактики надзвичайних ситуацій, надзвичайних подій, нещасних випадків тощо.
Основною метою під час вивчення дисципліни "Системи промислових технологій в галузях
економіки" є надання студентам ІІ-ІІІ курсів основ знань технологічних прийомів у найважливіших
галузях економіки з врахуванням сучасних вимог щодо управління якістю, безпеки продукції та
виробництва в цілому. Ознайомлення з особливостями технологічних процесів різних виробництв
дозволить майбутнім фахівцям здійснювати комплексний аналіз виробництва з точки зору потенційної
небезпеки його впливу на працівників та навколишнє природне середовище. Результати такого аналізу є
підставою для прийняття управлінських рішень у сфері забезпечення належних і здорових умов праці,
захисту персоналу та матеріальних цінностей об’єкта господарювання в надзвичайних ситуаціях тощо.
Таким чином, вивчення студентами вищих навчальних закладів зазначених дисциплін, кожна з яких
пов’язана з безпекою людини у різних сферах життя й діяльності, забезпечує системне формування
культури безпеки майбутнього фахівця. Підвищення ефективності засвоєння необхідних знань та
формування практичних навичок у сфері безпеки досягається за рахунок впровадження сучасних
підходів до викладання, інноваційних методів навчання тощо.
Найбільш ефективним підходом до реалізації завдання формування основ культури безпеки
майбутніх фахівців у ВНЗ економіко-правового спрямування, на нашу думку, є компетентнісний підхід,
оскільки він забезпечує не лише засвоєння студентами теоретичних знань, але й сприяє розвитку
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аналітичного, системного мислення, креативності, здатності працювати в команді та швидко
орієнтуватися в мінливих умовах сучасного життя й діяльності, формує вміння висловлювати власну
точку зору, приймати раціональні управлінські рішення, визначає професійні інтереси тощо.
Практична реалізація зазначеного вище педагогічного підходу здійснюється викладачами кафедри
шляхом застосування методів активного навчання, зокрема проблемних лекцій, дискусій, ділових ігор,
аналізу конкретних професійних ситуацій, дослідницької діяльності та ряду інших. Серед зазначених
методів провідну роль відіграє залучення студентів до науково-дослідної роботи, оскільки такий вид
активного навчання дозволяє студентові не лише системно вивчити об’єкт дослідження, але й
ознайомитися з поглядами інших дослідників, сформувати та висловити власну точку зору щодо
проблемних питань під час колективного обговорення.
З метою активізації пізнавальної діяльності молоді на кафедрі діє науковий клуб "ЕКО" та науковий
гурток "Innovation". Залучення студентів до наукової діяльності дозволяє забезпечити максимально
повне засвоєння програмного навчального матеріалу та поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються, а
також ознайомити молодь з науково-пізнавальною методологією, розвинути наукове мислення й
аналітичні здібності, розширити світогляд та ерудицію.
Участь у науковому клубі та науковому гуртку передбачає такі форми діяльності студентів:
підготовка матеріалів та виступ з доповідями щодо проблемних питань у сфері техногенно-екологічної
безпеки держави на наукових комунікативних заходах в університеті, інших навчальних закладах і
установах України та за її межами; організація разом з науковим товариством студентів (курсантів)
конференцій, наукових семінарів і олімпіад з дисциплін кафедри; проведення дискусій з наукових
проблем, "круглих столів", ділових ігор; організація зустрічей з науковцями; співробітництво з органами
державного управління, місцевого самоврядування у сфері наукових інтересів членів клубу та гуртка.
Залучення студентської молоді до науково-дослідницької діяльності сприяє набуттю навиків роботи з
великими масивами інформації, а також вмінь адекватно сприймати події й реагувати на ситуацію,
зберігати увагу й спостережливість, знаходити власні помилки та шляхи їх корегування, розвитку
аналітичних здібностей. Зазначені вміння виступають підґрунтям для здійснення в подальшій
професійній діяльності оцінки умов середовища як щодо особистої безпеки, так і безпеки трудового
колективу, суспільства, проведення моніторингу небезпечних ситуацій та обґрунтування й впровадження
підходів, способів і засобів збереження життя, здоров’я та захисту персоналу в умовах загрози й
виникнення небезпечних подій та надзвичайних ситуацій.
Оскільки дисципліни кафедри мають тісні міжпредметні зв’язки, це дозволяє не лише інтегрувати
наукові інтереси молоді в рамках узагальненої тематики, але й сприяє інтенсифікації дифузії знань в
освітньому середовищі. Так, традиційним для кафедри техногенно-екологічної безпеки стало проведення
науково-практичних конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених "Стан БЖД, ОП та ЦЗ в
сучасних умовах соціально-економічного розвитку України", "Техногенно-екологічна безпека України:
стан та перспективи розвитку" різного статусу – як міжвузівських, так і всеукраїнських. Серед
пріоритетних напрямів досліджень, що викликають найбільше зацікавлення, варто виокремити такі:
екологічний менеджмент як складова сталого розвитку держави; економіко-правові засади охорони й
раціонального використання природних ресурсів; формування екологічного світогляду, культури безпеки
та здоров’я як чинник соціально-економічного розвитку країни; працеохоронна діяльність як передумова
техногенно-екологічної безпеки; сучасні промислові технології та охорона навколишнього природного
середовища; роль цивільного захисту у збереженні життя та здоров’я населення, захисті довкілля та
матеріально-технічних цінностей суспільства.
Перевагою таких конференцій є більш глибоке, комплексне осмислення проблемних питань,
врахування різних точок зору на об’єкт обговорення, оскільки в рамках зазначених заходів відбувається
діалог між студентами, науково-педагогічними працівниками, представниками наукових установ та
організацій, промислових підприємств різних сфер діяльності, органів державного управління,
громадських організацій тощо. Так, дискусії з представниками Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти МОН України, Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України,
ПАТ "Київобленерго", екологічної компанії "РАДА" та інших підприємств, установ і організацій
дозволяють студентам більш чітко усвідомити можливості застосування набутих знань та навичок у
майбутній професійній діяльності.
Варто зазначити, що активність у здійсненні дослідницької діяльності і, особливо, участі в
комунікативних заходах, в рамках тематики дисциплін, пов’язаних з безпекою людини, виявляють
студенти різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Тісна співпраця, колективна взаємодія, робота в
команді, отримання спільного результату й самоствердження як повноправного учасника спільного
проекту сприяє підвищенню ефективності соціально-психологічної адаптації молоді, що є особливо
актуальним для студентів молодших курсів.
Підготовка до публікації матеріалів досліджень за тематикою кафедральних конференцій сприяє
формуванню у студентів таких якостей як виразність думки, послідовність міркування, переконливість,
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вміння вибудовувати логічні схеми, виокремлювати причини явищ та їх можливі наслідки, робити
висновки. Всі зазначені якості забезпечують здатність молоді швидко й правильно зорієнтуватися в умовах
мінливого зовнішнього середовища, в тому числі, й під час виникнення небезпечних ситуацій, адекватно
оцінити ймовірні загрози та прийняти грамотне рішення щодо вибору заходів та засобів захисту.
Варто зазначити, що під час проведення на кафедрі конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей
з представниками наукових установ та промислових підприємств студенти залучаються не лише як
безпосередні учасники з представленням результатів власних наукових досліджень, але й беруть активну
участь в процесі організації та проведення зазначених комунікативних заходів. Це сприяє цільовому
формуванню компетенцій у сфері культури безпеки, підвищенню активності, розвитку організаційних
здібностей.
Таким чином, застосування методів активного навчання, зокрема залучення студентів до науководослідної діяльності, під час викладання циклу дисциплін, пов’язаних з безпекою, стимулює їх активну,
креативну діяльність, дозволяє виявити найбільш обдарованих, створює умови для творчого зростання і,
в цілому, є ефективним засобом якісної підготовки фахівців високої кваліфікації. Крім того, за рахунок
формування та систематизації первинних навичок науково-дослідної роботи, а також вмінь щодо
застосування на практиці результатів власних досліджень і досягнень науково-технічного прогресу,
сприяє набуттю майбутніми фахівцями загальнокультурних та професійних компетенцій у сфері безпеки.
Висновки. Сучасні тенденції вищої освіти України вимагають перегляду підходів, змісту та
технологій підготовки фахівців для різних сфер діяльності. Наразі в практиці викладання дисциплін,
пов’язаних з безпекою, у вищих навчальних закладах перспективним є застосування компетентнісного
підходу, який дозволяє готувати фахівців, здатних до швидкого реагування на постійно мінливі зовнішні
чинники, спроможних приймати самостійні компетентні рішення, свідомо обирати адекватні способи і
методи діяльності із широкого спектра альтернатив.
Процес формування культури безпеки студентів вищих навчальних закладів економіко-правового
спрямування має певні особливості, пов’язані зі специфікою освітньо-професійних планів підготовки
фахівців відповідного профілю, зокрема незначною часткою дисциплін, які є визначальними під час
набуття знань і вмінь у сфері безпеки.
Підвищення ефективності освітньої діяльності у сфері формування культури безпеки студентської
молоді в рамках компетентнісного підходу в Національному університеті державної податкової служби
України забезпечується за рахунок широкого впровадження методів активного навчання, зокрема –
залучення студентів до науково-дослідної діяльності. Використання таких методів навчання дозволяє
активізувати мислення всіх учасників педагогічного процесу, розвивати партнерські стосунки,
підвищувати результативність навчання у сфері безпеки не лише шляхом збільшення обсягів навчальної
інформації, але й за рахунок глибини й швидкості її переробки, забезпечити високі результати виховання
й навчання майбутніх фахівців. В цілому, це дозволяє сформувати в майбутнього фахівця культуру
безпеки й ризик-орієнтоване мислення, пріоритетними для якого стають питання безпеки, захисту й
збереження життя і здоров’я людини та якості навколишнього середовища.
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Гусятинская Н. А., Чорная Т. Н. Актуальность внедрения методов активного обучения в процессе
формирования культуры безопасности специалистов
В статье приведены результаты анализа основных подходов к преподаванию в высшей школе, в
частности: объектно-ориентированного, субъектно-деятельностного, ситуационно-проблемного и
компетентностного, рассмотрены теоретические и практические аспекты и предпосылки применения
методов активного обучения в процессе преподавания комплекса дисциплин, связанных с безопасностью,
а также определена роль научно-исследовательской деятельности в формировании культуры
безопасности у студентов высших учебных заведений экономико-правового направления.
Ключевые слова: педагогические подходы, методы активного обучения, научно-исследовательская
деятельность, подготовка специалистов.
Gusyatinska N. A., Chorna T. M. Actuality of implementing active learning methods in the process of
building a culture of safety professionals
Currently, among the priorities for creating a secure environment in the forefront must come education and
training of highly qualified specialists with the conscious attitude to the dangers that can take appropriate
decisions to organize not only the individual security, but also groups of people. The process of creating a
culture of safety university students of economic and legal guidance has certain characteristics associated with
the specific educational and vocational training specialists plan appropriate profile , including insignificant
disciplines that are crucial in the acquisition of knowledge and skills in the field of security. This paper presents
the results of the analysis of the main approaches to teaching in higher education, in particular object-oriented,
subject-active, problem-situational and competency, the theoretical aspects and prerequisites for the use of
active learning techniques in teaching complex safety-related subjects, and the role of research activities in
building a culture of safety among students of higher educational institutions of economic and legal direction. It
is shown that the use of this method of active learning as a research activity of students contributes to the future
of professional culture of safety and risk-based thinking, what are the priorities for the security, protection and
preservation of human life and health and environmental quality.
Key words: pedagogical approaches, active learning, scientific and research activities, training of specialists.
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ТЕРМІНИ "КОМПЕТЕНЦІЯ" І "КОМПЕТЕНТНІСТЬ" У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ
У статті окреслено сутність термінів "компетенція" і "компетентність", проаналізовано роль цих
понять у контексті професійної підготовки майбутніх учителів-філологів. У процесі дослідження
встановлено, що компетентність – комплекс професійних знань, предметних навичок, умінь зі
спеціальності, мотивація професійно діяти, досвід, способи мислення, цінності, ставлення, спрямовані
не тільки на реалізацію поставленої мети, але й на власну її постановку та вирішення висунутих
завдань у сфері професійної діяльності, вміння її планувати та удосконалювати, а компетенція –
сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які
формуються відповідно до певних предметів і процесів, забезпечують можливість виконувати
поставлені завдання і досягати мети в професійній діяльності.
Ключові слова: професійна підготовка, компетентність, компетенція, кваліфікація, професійні якості,
компетентнісний підхід, мега-рівень, властивість, кредитно-модульна система.
Постановка проблеми. Сучасний розвиток інформаційного суспільства висуває нoві вимoги дo
квалiфікації тa якoсті підгoтовки майбутнiх фaхівців. Головним завданням освітньої системи є не тільки
навчання особистості, а й її становлення, формування, розвиток та саморозвиток. Як зазначає К. ВіанісТрофименко, це є докорінною необхідністю, адже внаслідок технократичного перевороту загострилося
питання професійної некомпетентності.
У концепції Болонського процесу зазначається, що впровадження і застосування термінів
"компетентність" або "компетенція" як цільової установки вищoгo нaвчaльнoгo зaклaдy сприятиме
переходу від суто академічних критеріїв оцінювання до системного аналізу високопрофесійної і
соціальної підготовки випycкникiв вищих нaвчaльних зaклaдiв. Цe зрушення означає трансформацію
системи вищої освіти у напрямі більшої адаптації до світу праці в довгостроковій перспективі, а також до
освоєння освіти впродовж усього життя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на велику кількість наукових праць, у яких
досліджується компетентність філологів і лінгвістів (С. Бондар, Г. Гаврищак, І. Зимня, С. Клепко,
Я. Кодлюк, О. Леонтьєв, М. Лук’янова, І. Матійків, Є. Павлютенков, В. Сидоренко, Г. Топольницька), на
сучасному етапі розвитку педагогічної науки й лінгводидактики відсутнє чітке визначення термінів
"компетенція" і "компетентність" у контексті професійної підготовки майбутніх учителів-філологів".
У психолого-педагогічній літературі (О. Антонова, А. Вербицький, Н. Бібік, І. Зимня, І. Єрмаков,
Т. Кравченко, Н. Кузьміна, В. Луговий, А. Маркова, Л. Мітіна, Н. Ничкало, О. Овчарук, О. Пометун,
Дж. Равен, Г. Селевко, А. Хуторський та ін.) немає єдності щодо тлумачення термінів "компетентність" і
"компетенція", до того ж в одних джерелах їх ототожнюють, у других надають різного значення, у третіх
– вбачають у цих поняттях інтеграцію їх змісту, що вказує на різнорідний і системний характер
зазначених понять.
Мета статті – окреслити сутність термінів "компетенція" і "компетентність", проаналізувати роль цих
понять у контексті професійної підготовки майбутніх учителів-філологів.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом навколо терміна "компетентність" виникла широка
дискусія серед країн-учасників Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСD),
Міжнародної організації праці. Програма ставить акценти, наголошуючи, що ключові компетентності
(key competencies) дають можливість особистості ефективно брати участь у багатьох соціальних
проектах, роблять внесок у розвиток якості суспільства та особистого успіху, отже, можуть
застосовуватися у багатьох життєвих сферах.
Глибокі зміни в сучасному соціумі вимагають нових концептуальних засад підготовки педагогічних
кадрів, розвитку їхніх особистісних та професійних якостей, підвищення інтелектуального рівня,
формування компетентності. Як показує зарубіжний досвід, одним із шляхів координації змісту освіти та
технологій навчання із сучасними потребами є реалізація компетентнісного підходу до підготовки
фахівців, що дозволяє узгодити якість вітчизняної освіти з європейською. У зв’язку з цим здобуті у
процесі підготовки вчителів-філологів знання, вміння та навички потрібно розглядати з точки зору
кінцевого освітнього результату – формування їх компетентностей.
На думку експертів Ради Європи, поняття компетентність включає комплекс знань, навичок,
цінностей, відношень, спроможність особистості сприймати та відповідати на індивідуальні та соціальні
потреби [1: 6].
© Коваль В. О., 2014
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Серед чисельних визначень поняття "компетентність" перевага надається загальновизнаним
дефініціям, зокрема, компетентність – здатність застосовувати набуті у процесі учіння знання й вміння в
різних ситуаціях (Освітня комісія Ради Європи), поєднання знань, умінь, цінностей і ставлень,
застосованих у повсякденні (ЮНЕСКО), спроможність кваліфіковано провадити діяльність, виконувати
завдання або роботу (Міжнародний департамент стандартів), здатність успішно задовольняти
індивідуальні та соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання (програма "DeSeCo", 1997).
У "Стратегії модернізації змісту загальної освіти" (2001) зазначено, що компетентність є ключовим,
своєрідним "вузловим" поняттям, оскільки воно, по-перше, поєднує інтелектуальний і навичковий
складники освіти; по-друге, у понятті компетентності закладено ідеологію інтерпретації змісту освіти
"від результату"; по-третє, ключова компетентність є інтегративною за природою, оскільки вона містить
низку однорідних чи близьких умінь і знань, що належать до широких сфер культури та діяльності.
Компетентність, як вважає О. Пометун, – це досвідченість у певній галузі, якомусь питанні;
повноважність, повноправність у розв’язанні відповідної справи; поінформованість, обізнаність;
авторитетність; коло повноважень (прав і обов’язків) певного органу чи посадової особи, установлених
статусом (або іншими положеннями) установи, закладу [2: 56].
Саме компетентність є індикатором, який дозволяє визначити готовність учнів чи випускників вузу
до подальшого особистого розвитку й активної участі в житті суспільства, орієнтуватись у сучасному
інформаційному просторі, швидкоплинному розвитку ринку праці.
У процесі дослідження встановлено, що лінгвісти частіше говорять про відповідну компетентність,
яка належить мовній особистості; психологи розглядають компетентність як психологічне
новоутворення особистості. У дослідженні ми будемо використовувати термін "професійна
компетентність", враховуючи й інші підходи до визначення поняття "компетентність", оскільки йдеться
про формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів.
Як вважають С. Бондар, А. Хуторський, В. Ландшеєр, Л. Паращенко, Дж. Равен, компетентність є
загальною здатністю, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, здобутих завдяки навчанню.
Компетентність досліджують і з позиції інтегрованого підходу, стверджуючи, що компетентність є
системною єдністю, яка інтегрує особистісні, наочні та інструментальні (зокрема комунікативні) особливості
й компоненти, виділяючи змістовий компонент компетентності (знання) і процесуальний (уміння).
Н. Бібік наголошує, що компетентність є універсальним мета-рівнем і в інтегрованому вигляді
представляє освітні результати, які досягаються не лише засобами змісту освіти, але й соціальної
взаємодії; компетентність – соціально закріплений освітній результат, зумовлений реальними вимогами
до засвоєння сукупності знань, набуття способів діяльності, досвіду, формування уявлень із певної галузі
знань, якостей особистості, яка діє в соціумі [3: 48].
П. Симонов, С. Шишов вважають компетентність не простим володінням знаннями, а потенційною
готовністю і здатністю особистості вирішувати будь-які питання зі знанням справи.
"Компетентність" розуміють як інтегровану якість особистості, результат підготовки випускника вузу
до діяльності в певних професійних та соціально-особистісних предметних галузях (компетенціях), який
визначається необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у певному виді діяльності [4: 8-12].
Аналіз змісту поняття "компетентність" доводить, що найбільшого поширення в науковій літературі
набуло визначення компетентності як "сукупності знань і умінь, необхідних для ефективної професійної
діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати
інформацію" [5: 149].
Отже, компетентність – комплекс професійних знань, предметних навичок, умінь зі спеціальності,
мотивація професійно діяти, досвід, способи мислення, цінності, ставлення, спрямовані не тільки на
реалізацію поставленої мети, але й на власну її постановку та вирішення висунутих завдань у сфері
професійної діяльності, вміння її планувати та удосконалювати.
Переважна більшість зарубіжних досліджень останніх років (B. Rey, M. Linard, Cl. Beelishe, L. Turkal,
M. Joras та ін.) категорію "компетенція" трактує не як набір здібностей, знань та вмінь, а як здібність чи
готовність мобілізувати усі ресурси (організовані в систему знання та вміння, навички, здібності і
психологічні якості), необхідні для виконання завдання на високому рівні, адекватні конкретній ситуації,
тобто відповідно до цілей і умов перебігу процесу [6: 31-32].
На думку А. Хуторського, "компетенція – це сукупність взаємопов’язаних смислових орієнтацій,
знань, умінь, навичок і досвіду діяльності учня, необхідних, щоб здійснювати індивідуально і соціально
значиму продуктивну діяльність стосовно реальної дійсності" [7: 62].
Терміном "компетенція" послуговувався у своїх роботах В. фон Гумбольдт та інші мовознавці,
досліджуючи проблеми генеративної граматики. У понятійному апараті лінгвістики та методики
викладання української мови термін "компетенція" з’явився 1965 р. завдяки Н. Хомському, який
досліджував теорію трансформаційних граматик. Цей термін він розумів як володіння системою
граматичних правил, що забезпечує володіння мовою.
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Окремі дослідники визначають компетенцію як загальну здатність, що ґрунтується на знаннях,
досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню, і не зводять компетенцію до знань та навичок, а таку
властивість як бути компетентним не вважають для людини за її ученість чи освіченість.
І. Зимня розглядає компетенції у вигляді здатності вирішувати конкретні завдання, які буде досягнуто
за умови не тільки володіння певною інформацією, а й також інтенсивною участю розуму, творчих
здібностей, досвіду учнів. До категорії компетенція входять постійні прагнення "здогадатися", "винайти",
"дошукатися", "співпрацювати", "братися за справу" [8: 9].
Проаналізувавши дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, з’ясовано, що термін
"компетенція" має такі значення: мобілізація знань, умінь, навичок, досвіду, типових варіантів виконання
дій, цінностей та нахилів, яких набуває людина в конкретній сфері під час навчання; поєднання знань,
умінь, навичок, ставлень, властивих певній ситуації та набутого досвіду, що в єдності забезпечить
спроможність вирішувати практичні проблеми в різних сферах життя та професійної діяльності; освітній
результат, що проявляється в практичному володінні випускниками вищих педагогічних навчальних
закладів методами, принципами й засобами професійної діяльності, здатності вирішувати поставлені
питання; форма єдності знань, умінь і навичок, що допомагає поставити і досягти мети у професійній
діяльності або готовність використовувати набуті знання, вміння та навички, способи діяльності в житті
для вирішення практичних і теоретичних завдань; змістове наповнення компетентності людини;
об’єктивні чинники, що окреслюють якість професійної діяльності, коло діяльності фахівця, його
обов’язки, права, і сферу відповідальності, визначені правовими документами.
У дослідженні ми дотримуємося точки зору, згідно з якою компетенція розглядається як сукупність
взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які формуються
відповідно до певних предметів і процесів, забезпечують можливість виконувати поставлені завдання і
досягати мети в професійній діяльності.
Поняття "компетентність" і "компетенція" розмежовують майже всі укладачі словників. "Competentia"
– від лат. узгодженість, відповідність, а "competо" – від лат. відповідати, бути годящим, здатним [9: 217].
Поняття компетентність тлумачиться і як: 1) "володіння знаннями, які дозволяють судити про що-небудь,
висловлювати вагому, авторитетну думку"; 2) "поінформованість, обізнаність, авторитетність" [10: 282].
Компетенція – "компетенція" (від лат. "сompeto" – добиваюся; відповідаю, підходжу): 1) коло
повноважень, наданих законом, статутом або іншим актом конкретному органу або посадовій особі;
2) знання, досвід у тій чи іншій області [11: 302].
У різних визначеннях компетентності є багато спільного, а для поняття компетенції єдине
трактування відсутнє. Це поняття тлумачиться загалом як галузь проблем, якими людинa володіє на
високому рівні, або кваліфікація фахівця, знання та досвід, які дозволяють вирішувати певні проблеми.
Більшість авторів не проводять чіткої межі між поняттями "компетентність" та "компетенція".
В. Введенський тлумачить термін "компетентність" як психологічне новоутворення особистості,
обумовлене інтеріоризацією теоретичного і практичного досвіду, яке є сукупністю різних компетенцій та
якостей особистості. Компетенція, у свою чергу, є певною сферою застосування знань, умінь, навичок та
якостей особистості, які у комплексі допомагають спеціалістові діяти у неоднакових ситуаціях та за
різних умов [12: 53].
На думку французької дослідниці "мінімальної компетенції" В. Ландшеєр, "компетентність – це такий
рівень навченості, який потрібен громадянам, щоб успішно функціонувати у суспільстві" [13: 34]. Вона
визначає компетентність як поглиблене знання або засвоєне уміння, а мінімальну компетенцію як
особливий рівень знань і вмінь.
Подібну думку висловила І. Зимня, зауважуючи, що компетенція "включає сукупність
взаємозв’язаних якостей особи, що стосуються певного кола предметів і процесів", а компетентність
асоціюється з "володінням людиною відповідною компетенцією, що включає її особисте відношення до
себе та предмета діяльності" [8: 32].
Стає очевидним, що компетенція є похідним або вужчим поняттям від "кoмпeтeнтнicть".
На нашу думку, "компетентність" є семантично первинною категорією, яка подає компетенції як
інтеріоризовану (втілену в особистісний досвід) систему, певний знаннєвий ресурс людини, а
"компетенції" – похідна категорія, яка фіксує сферу застосування знaнь, yмiнь i нaвичoк фахівців.
Схвалюємо дyмку рociйcьких вчених В. Краєвського, А. Хуторського, які диференціюють поняття
"компетентність" і "компетенція", аргументуючи це тим, що компетенція (в перекладі з латинської
"competentia") – сфера питань, з якими людина добре обізнана, і відповідно набуває досвіду, а
компетентність – "володіння відповідними знаннями й здібностями, які дозволяють ґрунтовно судити
про цю галузь і ефективно діяти в ній" [14: 9].
І. Родигіна, О. Ситник зазначають, що поняття "компетенція" традиційно вживається у значенні "коло
повноважень", "компетентність" же пов’язується з кваліфікованістю, тому у педагогічній сфері варто
використовувати саме термін "компетентність".
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Отже, компетенцію варто розглядати як певну вимогу, стандарт освітньої підготовки особистості, а
компетентність – як сформовані якості особистості фахівця і його діяльність.
Важливо розглянути дефініції понять "компетенція" та "компетентність" крізь призму наукового
світогляду інших дослідників. Так, Г. Топольницька трактує професійну компетенцію як коло питань,
вирішення яких входить в обов’язки фахівця, водночас як професійна компетентність відображає рівень
володіння необхідними знаннями й уміннями.
У полoженнях прo крeдитнo-мoдyльну cиcтему пiдготoвки фахiвців компетентність визначають як
знaння, умiння, нaвички й дoсвід, якi є основою розвитку компетентнісних характеристик спеціаліста для
відмінного викoнання ним прoфесійних функцiй, кoмпетенція – як сукупнiсть знaнь, вмiнь i нaвичок,
нaбутих упрoдoвж нaвчання і неoбхідних для викoнання певнoго виду прoфесійної діяльнoсті [15: 6-7].
Теоретичні засади іншого підходу щoдо трактування термінів "кoмпетентність" і "кoмпетенції" у
контексті підготовки вчителів до виконання професійної діяльності дають можливість узгодити
тлумачення зазначених категорій. З урахуванням похoдження цих понять (кoмпетентність – oбізнаність,
кoмпетенції – функції) найбiльш влучними вважаємо наступні визначення: кoмпетентність – здaтність
дiяти нa oснові здoбутих загальних знaнь, цінностей і здібностей, набутих у процесі навчання;
кoмпетенція – сукупність повнoважень, знaнь, умiнь, нaвичок, неoбхідних для реaлізації мeти і зaвдань
професійної діяльності.
Дослідники тлумачать компетентність і як інтегральну властивість особистості, яка характеризує
здатність фахівця професійно виконувати свої зобов’язання і враховувати сучасні теоретичні та
практичні надбання, професійний і життєвий досвід, цінності і здібності. Спільним поняттям для
термінів "компетенція" та "компетентність", як вважає Г. Гаврищак, виступає діяльність, а компетенцію
називає "сферою відношень, що існують між знанням та дією в практиці людини. Без знань немає
компетенції, проте не кожне знання і не в будь-якій ситуації проявляє себе як компетенція" [6: 32].
Висновок. Врахувавши думки науковців, "формування професійної компетентності майбутніх
вчителів-філологів" розуміємо як складний процес, під час якого набувають компетенцій, що включають
отримані знання, набуті уміння, навички, досвід, способи мислення, цінності, інтереси, прагнення,
спроможність відповідати за використання прийнятих рішень під час професійної діяльності, що
проявляється у здатності фахівця професійно діяти згідно з визначеними державою освітніми
стандартами, виявляти особистісний педагогічний імідж і демонструвати фундаментальну, психологопедагогічну, методичну, інформаційно-комунікаційну, практичну та соціально-гуманітарну підготовку.
Компетенцію визначаємо як загальну готовність особистості встановити зв’язок між знанням і
ситуацією, іншими словами, набір знань, умінь та навичок, необхідних для вирішення поставленої
проблеми, а компетентність – як здатність діяти на основі сформованих компетенцій, особистісних
характеристик і ціннісних установок.
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Матеріал надійшов до редакції 06.02. 2014 р.
Коваль В. А. Термины "компетенция" и "компетентность" в контексте профессиональной
подготовки будущих учителей-филологов.
В статье обозначены сущность терминов "компетенция" и "компетентность", проанализирована роль
этих понятий в контексте профессиональной подготовки будущих учителей-филологов. В ходе
исследования установлено, что компетентность – комплекс профессиональных знаний, предметных
навыков, умений по специальности, мотивация профессионально действовать, опыт, способы
мышления, ценности, отношение, направленные не только на реализацию поставленной цели, но и на
собственную ее постановку и решение выдвинутых задач в сфере профессиональной деятельности,
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умение ее планировать и совершенствовать, а компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), которые формируются в соответствии с
определенными предметами и процессами, обеспечивающих возможность выполнять поставленные
задачи и достигать цели в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, компетентность, компетенция, квалификация,
профессиональные качества, компетентностный подход, мега-уровень, свойство,
кредитно-модульная система.
Koval V. О. The terms "competence" and "competence" in the context of the training
of future teachers philological.
This paper outlines the nature of the terms "competence" and "competency", the role of these concepts in the
context of training future teachers of philology. The implementation and application of the terms "competency"
and "competence" as the target set institution of higher education facilitate the transition from purely academic
evaluation criteria to system analysis and highly social training graduates of higher educational institutions.
The study found that competence – a set of professional knowledge, subject skills, specialty skills, motivation
professional work experience, ways of thinking, values, attitudes, focus not only on realization of the goal, but in
its own formulation and solution of the tasks put forward in professional activities, its ability to plan and
develop, and competence – a set of inter-related personality traits (knowledge, skills, ways of life), which are
formed according to certain objects and processes, providing the ability to perform tasks and achieve goals in
professional activities. Considering the origin of these concepts (competency – comprehension, competence –
functions) the most accurate believe the following definition: competency – ability to act on the basis of acquired
general knowledge, values and skills acquired during training, competence – a set of responsibilities,
knowledge, skills, needed to implement the goals and objectives of the profession.
Keywords: training, competence, competency, qualifications, professional skills, competence approach, a megalevel, property, credit-modular system.
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ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТАМИ ВНЗ
У статті розглядається вплив іноземної мови на інтелектуально-емоційну сферу особистості
студента, її мотивуюча дія до пізнавальної, творчої діяльності. Автор доводить, що знання, які
отримує студент в процесі вивчення іноземної мови, повинні здобуватися в результаті власних
розумових зусиль, мобілізації раніше отриманих знань, в процесі рішення проблемних завдань, формуючи
таким чином іншомовну компетентність особистості, яка є з’єднувальною ланкою з міжкультурною
компетенцією. Формування міжкультурної компетенції є важливим і необхідним процесом у сучасному
світі, який нестримно розвивається. Сучасним завданням, що стоїть перед вищою школою, є
формування іншомовної компетентності для підвищ ення інтелектуального рівня студентів, що буде
сприяти оволодінню студентами досягненнями сучасної науки і техніки, покращувати міжкультурні
соціальні та комунікативні зв'язки.
Ключові слова: компетентність, культура, іншомовна компетенція, іноземна мова, міжкультурна
компетентність, комунікативна компетентність, міжкультурне спілкування.
Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими і практичними
завданнями. Державна політика у сфері вищої освіти визначає можливість формування компетентнісної
моделі сучасного випускника вищого навчального закладу, його могутнього життєвого потенціалу,
здатного долати кризові ситуації, орієнтованого на конструктивно-перетворювальну діяльність,
критичного відношення до себе, суспільства.
Формування комунікативної компетентності особистості є важливою складовою актуальної проблеми
формування соціальних компетентностей, рішення якої має важливе значення як для кожної конкретної
людини, так і для сучасного суспільства в цілому.
Іншомовна освіта, комунікативна компетентність, міжкультурна компетенція забезпечують смислову
спрямованість діяльності кожної людини, успішну взаємодію з людьми іншої культури, суспільством,
природою, наукою, технікою, що складає систему цінностей людини, її комунікативну, професійну культуру.
Формування полікультурної особистості, розкриваючи обґрунтування, підкорюється одній з цілей
вивчення іноземних мов у ВНЗ, разом з виховними і розвиваючими цілями, розширенням
комунікативних можливостей, пов'язаних з процесами глобалізації, можливістю отримання інформації за
допомогою вивчення науково-технічної літератури, а також періодичних газет, журналів – видань
іноземними мовами, передбачає знання студентами ВНЗ як іноземної мови, так і культури країн мови,
що вивчається [1: 83].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розпочато вирішення цієї проблеми і на які
посилається автор. Процеси глобалізації, позбавлення інформаційних, територіальних, економічних
меж, наявність нових міжнаціональних відносин передбачають сформованість іншомовної
компетентності, що обумовлює міжкультурне спілкування, яке дозволяє вирішувати соціальні та
професійні проблеми. Ці питання досліджували Р. Агадуллін, Г. Андреєва, В. Афанасьєв, Т. Балихіна,
І. Бех,
В. Бойченко,
М. Ватютнєва,
В. Гумбольдт,
А. Джуринський,
М. Євтух,
І. Зимняя,
Г. Китайгородський М. Кларін, М. Стельмахович, Г. Шевченко. Теоретиками і практиками мовної освіти
є І. Бім, Є. Надточиєва, С. Павлюченко, В. Сафонова, П. Сисоєв, С. Тер-Мінасова та ін. Теоретично
компетентнісний підхід і ключові компетенції досліджують В. Болотов, І. Зимняя, А. Хуторський.
Результатом іншомовної вищої освіти має стати оволодіння особистістю іноземною мовою як засобом
спілкування між професіоналами, як інструментом виробництва у поєднанні з культурою, економікою,
правом, прикладною математикою, різними сферами науки, які потребують застосування іноземних мов.
Визначення не вирішених раніше частин проблеми, яким присвячена стаття. У статті
обґрунтовано необхідність впровадження компетентнісного підходу в систему вищої освіти; особливості
формування нових міждержавних, міжнаціональних відносин, однією з необхідних умов яких є знання
іноземних мов, що сприяє засвоєнню світових культурних цінностей, встановленню соціальнокомунікативних, професійних контактів.
Головною метою мовної освіти є підготовка студентів до активної і повноцінної співпраці у
сучасному полікультурному світі засобами мови, що вивчається. Сучасна наукова парадигма передбачає
поєднання поняття "міжкультурна комунікація" з поняттям "міжкультурна компетенція", яке увійшло до
наукової літератури в кінці 90-х років і визначає нові підходи до освітнього процесу. Міжкультурна
комунікація формується в процесі навчання у вищій школі через включення в програму вивчення
© Бреславець Н. О., 2014
15

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (74). Педагогічні науки

іноземної мови культурознавчого, соціокультурного, культурологічного освітніх матеріалів країн мови,
що вивчається, вимагає пильної уваги до розробки і впровадження цих програм в процес навчання.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є обґрунтування необхідності
формування міжкультурної компетенції особистості у вищій школі. Знання іноземної мови, національнокультурної специфіки країн мови, що вивчається, дозволять фахівцеві налагодити комунікативні
контакти в професійному, соціальному планах не лише з точки зору мовної адекватності, але і знання
особливостей та індивідуальностей представників цього народу.
Сучасні реалії суспільно-історичного розвитку визначають нову мету вивчення іноземних мов –
підготовку фахівців до різних видів спілкування – професійної, трудової, соціальної діяльності, міжкультурної
комунікації в контексті взаємодії культур, коли знання іноземної мови розглядається як засіб комунікації.
Виклад основного матеріалу досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів. Процеси глобалізації, формування постіндустріального суспільства, розширення
інформаційного простору, створення та накопичення людського капіталу вимагають розробки нової
концепції та теоретичної моделі системи професійної освіти та виховання з метою підготовки соціально
адаптованого професіонала, духовно-розвинутого громадянина, кваліфікованого фахівця, здатного
реалізувати свої життєві проекти. Сучасна освітня парадигма пропонує перенесення акценту зі
знаннєвого підходу до діяльнісного, особистісно-орієнтованого, що включає не лише набуття
фундаментальних знань і практичних навичок, достатньо сприяючих входженню в професію, але й
розвиток здібностей до самоосвіти, самовдосконалення, самоствердження, самовизначення,
саморегуляції, досягнення поставлених цілей.
У багатьох країнах світу (США, країн Західної та Східної Європи, державах СНД) проводяться
радикальні реформи освіти, засновані на міжнародному науковому, теоретичному і практичному досвіді,
що термінологічно увійшов до науки та педагогічної діяльності як "компетентнісний підхід" в освіті.
Рада Європи, розглядаючи питання навчання протягом життя, висунула вісім ключових компетенцій
особистості:
• спілкування рідною мовою;
• спілкування іноземними мовами;
• математична грамотність та базові компетенції в науці та технологіях;
• комп’ютерна грамотність;
• засвоєння навичок до навчання;
• соціальні та громадські компетенції;
• почуття новаторства та підприємництва;
• обізнаність та здатність реалізовувати себе в культурної сфері [2].
Іноземна мова є реальним і ефективним засобом спілкування. Для того, щоб вона стала повноцінним
засобом спілкування, людині необхідно як можна глибше вивчити Батьківщину, світ мови, що
вивчається. В основі мовних структур лежать структури соціокультурні; мова повинна вивчатися в
нерозривній єдності зі світом і культурою народів, що нею говорять, оскільки національно-специфічні
особливості різних компонентів культур-комунікантів можуть ускладнити процес міжкультурного і
професійного спілкування, а їх знання – полегшити його.
Компетентність – це якість особистості, яка завершила освіту певного ступеня, що виражається в
готовності (здібності) на її основі до успішної (продуктивної ефективної діяльності) з урахуванням її
соціальної значущості і соціальних рис, які з нею пов'язані. Залежно від того, з яких позицій буде
побудована модель випускника, види компетенції можуть бути різні [3].
Міжкультурна компетенція характеризується здатністю особистості встановлювати взаємовідносини
з представниками інших культур. Це, в свою чергу підвищує загальну культуру фахівця, його
конкурентоздатність на міжнародному ринку праці. Міжкультурна компетенція передбачає наявність
знань про всі сфери життя країни, мова якої вивчається, і виховання шанобливого ставлення до країни і
та народу, і розвиток мовних, мовленнєвих та інших здібностей, і формування уміння спілкуватися у
різних життєвих ситуаціях, і формування мотивації до подальшого оволодіння мовою, і певні знання та
уявлення про систему конкретної мови [4: 42]. Сформованість іншомовної комунікативної культури
вказує на високий рівень засвоєння іноземної мови, який допомагає розширити межі пізнання, сприяє
професійно-особистісному розвитку.
Іншомовна компетентність включає мовні компетенції – знання мови, комунікативно-країнознавчу,
полікультурну, полілінгвістичну, комунікативно-технологічну компетенції, володіння якими надає
можливість особистості вирішувати ситуаційно-професійні та соціальні проблеми. Іншомовна
компетентність забезпечує "прив'язку" до конкретного об'єкту, предмета праці [5: 148].
Комунікативна компетентність передбачає: уміння прогнозувати конфлікти та вирішувати їх;
співпрацю, толерантність, пошану і прийняття Іншого (раса, національність, релігія, статус, роль, стать);
соціальну мобільність; досвід і готовність взаємодіяти з іншими людьми, співробітничати в групі;
здатність знаходити рішення, адекватні певним ситуаціям, регулювати інтерперсональну взаємодію.
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Формування комунікативної компетентності особистості є важливою складовою актуальної проблеми
формування соціальних компетентностей, рішення якої має важливе значення як для кожної конкретної
людини, так і для сучасного суспільства в цілому.
Комунікабельність – найважливіша здатність особистості як суб'єкта діяльності приймати,
використовувати, зберігати і передавати інформацію іншим об'єктам, що характеризує особистість в
міжособистісних відносинах.
Мовна компетенція – сукупність міжособистісних якостей, які поєднуються з уміннями і навичками,
забезпечують ефективне протікання процесу спілкування з колегами в професійному, соціальному
аспектах, що передбачають здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми.
Все більше у науковому світі зростає інтерес до процесу оволодіння іноземними мовами як засобу
комунікації, оскільки "комунікація завжди припускає обмін думками, обмін інформацією, іншими
словами, таке спілкування, яке задовольняє практичним і теоретичним запитам людини в процесі її
трудової та соціальної діяльності". Іншомовна компетентність як інтеграційне поняття включає мовні
компетенції – знання мови, комунікаційно-країнознавчу компетенцію, а також наявність полікультурної,
полілінгвістичної, комунікативно-технологічної можливості особистості вирішувати ситуаційнопрофесійні проблеми. Іноземна мова як міжкультурна складова формує комунікативну компетентність.
Іншомовна комунікативна культура – це знання про всі сфери життя країни, мова якої вивчається, є
результатом оволодіння знаннями про культурну різноманітність навколишнього світу країн різних мов і
про взаємовідносини між культурами у сучасному полікультурному світі, а також формування активної
життєвої позиції й уміння взаємодіяти з представниками різних країн і культур. Завдання процесу
вивчення іноземної мови як засобу спілкування нерозривно пов'язані із завданнями вивчення
громадського і культурного життя країн і народів, що говорять цією мовою.
Міжкультурна компетенція передбачає: уміння особистості співробітничати і взаємодіяти,
спілкуватись з іншими людьми, встановлення партнерських відносин; стиль керівництва; знання
способів вирішення конфліктних ситуацій; виховання і знання норм поведінки; спілкування з
протилежною статтю тощо.
Знання іноземної мови, сформованість іншомовної компетенції дозволяє широко охопити проблеми
соціально-гуманітарної та професійної підготовки студента, розширити діапазон його комунікативної
компетенції в цих предметних областях, ефективно вирішувати виробничі завдання. Володіння
іноземною мовою (або мовами) дозволяє поліпшити якість спілкування між європейцями, що приводить
до ефективнішої співпраці, налагодження особистих контактів. Все це дозволяє на більш високому рівні
розуміти один одного, вивчати культуру країни мови, що вивчається.
Іноземна мова відноситься до циклу комунікативних дисциплін, що включають мовну, мовленнєву,
соціокультурну, компенсаторну, освітньо-пізнавальну складові.
Мовна компетенція – сукупність мовних засобів (фонетичних, лексичних, граматичних), а також
правил їх використання в комунікативних цілях.
Мовленнєва компетенція – сукупність навичок і умінь мовленнєвої діяльності (говір, писання,
аудюювання, читання), знання норм мовленнєвої поведінки, здатність використовувати мовні засоби в
послідовній мові відповідно до ситуації спілкування.
Соціокультурна компетенція – сукупність знань про національно-культурну специфіку країн мови,
що вивчається, і пов'язаних з цим умінь коректно будувати свою мовну і немовну поведінку.
Компенсаторна компетенція – сукупність умінь використовувати додаткові вербальні та невербальні
способи вирішення комунікативних завдань в умовах дефіциту наявних мовних засобів.
Освітньо-пізнавальна компетенція – сукупність загальних і спеціальних освітніх умінь, необхідних
для здійснення самостійної діяльності з оволодіння іноземними мовами.
Усі перераховані компетентності мають центральну вісь – лінгвістичну (мовну і мовленнєву)
компетенцію, що дозволяє здійснювати акт комунікації.
Підвищуючи рівень володіння іноземною мовою, студент повинен знати: особливості системи
іноземної мови, що вивчається, в її фонетичному, лексичному і граматичному аспектах (у порівнянні з
рідною мовою); соціокультурні норми побутового та ділового спілкування, а також правила мовного
етикету, що дозволяють фахівцеві ефективно використовувати іноземну мову як засіб спілкування у
сучасному полікультурному світі; історію та культуру країн мови, що вивчається. Студент повинен
уміти: вести спілкування соціокультурного і професійного характеру в об'ємі, який передбачено учбовою
програмою; читати і перекладати літературу за фахом (ознайомлювальне, переглядове і пошукове
читання); письмово виражати свої комунікативні наміри в сферах, передбачених програмою; складати
письмові документи, використовуючи реквізити ділового листа, заповнювати бланки на участь тощо;
розуміти автентичну іншомовну мову на слух в об'ємі програмної тематики [6: 175–177].
Таким чином, знання іноземної мови дозволяє комунікантам вступати в рівноправний професійний,
соціально значущий діалог з представниками мови, що вивчається.

17

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (74). Педагогічні науки

Висновки і перспективи подальших досліджень в цьому напрямі. Формування міжкультурної
компетенції є важливим і необхідним процесом у сучасному світі, який нестримно розвивається. Знання
іноземних мов розширює діапазон міжкультурних взаємовідносин, взаємодії особистості з
представниками інших країн і народів, дозволяє вирішувати виникаючі проблеми на високому
професійно-особовому рівні. Сучасним завданням, що стоїть перед вищою школою, є формування
іншомовної компетентності для підвищення інтелектуального рівня студентів. Все це буде сприяти
оволодінню студентами досягненнями сучасної науки і техніки, що покращує міжкультурні соціальні та
комунікативні зв'язки.
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Бреславец Н. А. Формирование межкультурной компетенции в процессе изучения иностранных
языков студентами ВУЗа.
В статье рассматривается влияние иностранного языка на интеллектуально-эмоциональную сферу
личности студента, ее мотивирующее действие к познавательной, творческой деятельности. Автор
доказывает, что знания, которые получает студент в процессе изучения иностранного языка должны
добываться в результате собственных умственных усилий, мобилизации раньше полученных знаний, в
процессе решения проблемных заданий, формируя таким образом иноязычную компетентность
личности, которая является связующим звеном с межкультурной компетенцией. Формирование
межкультурной компетенции является важным и необходимым процессом в современном
стремительно развивающемся мире. Современным заданием, стоящим перед высшей школой является
формирование иноязычной компетентности для повышения интеллектуального уровня студентов, что
будет способствовать овладению студентами достижениями современной науки и техники, улучшать
межкультурные социальные и коммуникативные связи.
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Ключевые слова: компетентность, культура, иноязычная компетенция, иностранный язык,
межкультурная компетентность, коммуникативная компетентность, межкультурное общение.
Breslavets N. О. Formation of intercultural competence in process of foreign languages study by students of
higher educational establishments.
Formation of communicative competence is an important part of formation of social competence problem. To
decide this problem is equally important both for every individual person and society in general. Foreign
languages study, communicative competence, inter-cultural competence are the factors which provide successful
relationship of people from different cultures and make the system of personal values and professional culture.
Formation of poly-cultural personality is one of the tasks of a foreign language study in a higher educational
establishment alongside with educational and pedagogical tasks. Foreign language knowledge allows to develop
student’s professional training and communicative competence which helps solve production tasks more
effectively. Foreign language knowledge improves the quality of communication among people of different
nations which leads to more effective cooperation and establishment of personal contacts. Foreign language
belongs to communicative subjects and includes speaking competence, social-cultural competence, and
educational competence. All mentioned competences have a central axis that is linguistic competence which
allows to perform communication itself. To perfect knowledge of a foreign language a student should know
peculiarities of a foreign language system in its phonetic, lexical, and grammatical aspects compared to their
native language; social and cultural standards of every-day and business communication; rules of language
ethics. All these make it possible to use a foreign language in communication effectively. That is why it is
important to form inter-cultural competence having in mind that foreign languages knowledge makes
communication easier allowing to solve any problems on professional and personal level.
Key words: competence, culture, foreign language competence, foreign language, inter-cultural competence,
communicative competence, inter-cultural communication.
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(Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій)
РІЗНОМАНІТНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ КЕЙСІВ
У статті висвітлено різноманітні підходи до класифікації кейсів в процесі вивчення студентами
навчальних дисциплін. Автором представлені можливі варіанти структури кейсу. Bизначено загальну
структуру кейсів, які включають одночасно й особливий вид навчального матеріалу й спроби
використання цього матеріалу в навчальному процесі.
Ключові слова: кейс-метод, класифікації кейсів, структура кейсу.
На сучасному етапі основні методичні інновації пов’язані з використанням активних методів навчання,
суть яких полягає у тому, що навчальний процес організовується на основі взаємодії, діалогу, в ході якого
студенти навчаються критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і
відповідної інформації, враховувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у
дискусіях, спілкуватись з іншими людьми. Чільне місце в останній час посідає кейс-метод (case-study).
Багатий досвід використання кейс-методу накопичено за кордоном у процесі професійної підготовки
педагогів: у США – Дж. Маанен, Л. Бреслов, Дж. Ерскін та М. Линдерс; Великій Британії – К. Херрид,
В. Ноймс та М. Ноймс, М. Райхельт, Р. Прінг; Австралії – А. Уотсон. Активно використовуються кейси при
навчанні спеціальних дисциплін інженерів у США – С. О. Сміт, Мирон Ф. Уман та Канаді – Г. Кардос.
Варто зазначити, що питання доцільності використання й загальних принципів "кейс-методу", його
специфіки знайшло висвітлення у працях сучасних зарубіжних та вітчизняних учених: О. Баєвої,
С. Бекер, Д. Бьорера, С. Джеломанової, І. Іванової, Г. Каніщенка, В. Лободи, О. Сидоренка, Ю. Сурміна,
Н. Сухицької, В. Чуби та інших
Кейс-метод, як одна із форм активного навчання, використовується при викладанні різних дисциплін.
Разом із вдосконаленням аналітичних навичок, кейс-метод стимулює розвиток компетенцій, дозволяючи
впроваджувати компентентнісний підхід до підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Водночас
кейс-метод є формою перевірки знань, що розвивають здатність відокремлювати важливе від часткового,
виховують відповідальність прийняття рішень та формують необхідні навички в процесі навчання. Кейсметод тісно пов'язаний із реальною дійсністю, справжнім життєвим досвідом, оскільки відображає
конкретну ситуацію, що вимагає прийняття невідкладних рішень. Відомо, що знання ефективніше
засвоюються тоді, коли їх постійно повторюють. Тож однакову інформацію варто вміти подати в різних
формах та різними способами, що досить просто зробити, використовуючи різноманітні кейси в межах
однієї теми. Адже дана методика спрямована на формування знань, умінь та навичок студентів найбільш
прийнятним для них способом.
Метою даної публікації є висвітлення різноманітних підходів до класифікації кейсів, визначення
можливих варіантів структури кейсу в навчальному процесі.
Останнім часом вчені-спеціалісти пропонують різні класифікації кейсів: практичні, навчаючі,
науково-дослідницькі; тренувальні, аналітичні, дослідницькі, систематизовані, прогностичні. У сучасній
літературі є значна кількість наукових класифікацій кейсів, які можуть бути згруповані відповідно до
цілей і завдань процесу навчання. У цьому випадку можуть бути виділені такі типи кейсів: 1) кейси, що
навчають здійснювати аналіз та оцінку; 2) кейси, що навчають вирішувати проблеми і приймати
рішення; 3) кейси, що ілюструють проблему, рішення або концепцію в цілому [1].
Своєрідну класифікацію кейсів пропонує Ш. І. Бобохужаєв. Учений класифікує кейси за такими
ознаками: 1) за ступенем новизни ситуації та методами, що застосовуються; 2) за етапами прийняття
рішення, для обробки яких застосовуються конкретні ситуації; 3) за ієрархічними рівнями прийняття
рішень (конкретна ситуація розглядається та оцінюється по-різному керівниками різного рівня); 4) за
спеціалізацією (однакова ситуація може розглядатися з позицій різних спеціальностей по-різному); 5) за
способом проведення занять (рольова гра, розбір пошти) [2].
Дослідники Н. Федяніна і В. Давиденко, які добре знайомі з закордонним досвідом використання
кейс-методу, пропонують класифікацію кейсів, яка характерна для вищих навчальних закладів країн
Західної Європи.
1) Структуровані (highly structured) кейси, які включають мінімальний обсяг додаткової інформації.
При роботі з ними студент повинен застосувати певну модель або формулу. У завдань цього типу існує
оптимальне рішення.
2) "Маленькі начерки" (short vignetts) містят від однієї до десяти сторінок тексту та одну-дві сторінки
додатків. Вони знайомлять тільки з ключовими поняттями, і при їх розборі студент повинен
застосовувати ще й власні знання.
© Ковальова С. М., 2014
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3) Великі неструктуровані кейси (long unstructured cases) обсягом до 50 сторінок – найскладніший з
усіх видів навчальних завдань такого роду. Інформація в них дається дуже докладна, в тому числі й
абсолютно непотрібна. Найнеобхідніші для розбору відомості, навпаки, можуть бути відсутніми.
Студент повинен розпізнати такі "каверзи" і впоратися із завданнями.
4) Нестандартні кейси (ground breaking cases), при розборі яких від студентів вимагається не тільки
застосування вже засвоєних теоретичних знань та практичних навичок, але й запровадження нового, при
цьому студенти та викладачі виступають в ролі дослідників [3].
Деякі вчені розрізняють кейси за типом дослідницької стратегії, за застосуванням, за діючими
суб'єктами кейсу, за наявністю сюжету, за тимчасовою послідовністю матеріалу, за обсягом, за
структурним наповненням, за способами представлення матеріалу, за типом методичної частини [4]. На
думку, А. М. Долгорукова, кейси поділяються:
1) за типом дослідницької стратегії: розвідувальні (exploratory), що спрямовані на визначення
попередніх гіпотез, уточнення фокусів дослідження; описові (descriptive) націлені на отримання
інформації, що дозволяє надати достатньо повний опис об'єкта, всіх його істотних кількісних і якісних
характеристик; пояснювальні (explanatory or causal) передбачають з'ясування причинно-наслідкових
зв'язків, містять припущення про причини і наслідки явищ та процесів, що відбуваються в об'єкті.
2) за застосуванням: ілюстративні кейси використовуються при розробці різних документів (часто
додаються до документів для того, щоб навести приклади того, як це відбувається на практиці); дослідні
кейси спрямовані на вивчення конкретних випадків (частіше використовуються для отримання якісних
даних з метою аналізу різних аспектів досліджуваного явища для пояснення, підтвердження результатів
або прийняття рішення); навчальні кейси призначені для підвищення ефективності освітньої діяльності:
пояснення того чи іншого явища, вивчення особливостей його проявів у реальному житті, розвитку
компетенцій, спрямованих на вирішення різних життєвих і виробничих ситуацій (використання кейсу
передбачає індивідуальну та групову роботу слухачів); діагностичні кейси можуть використовуватися
для оцінки працівників під час прийому на роботу, атестації, формування резерву тощо.
3) залежно від того, хто виступає діючим суб'єктом кейсу, вони поділяються на: особистісні кейси, в
яких діють конкретні особистості: вчителі, учні, керівники;
організаційно-інституційні кейси, які відрізняються тим, що в них діють організації, підприємства,
їх підрозділи; багатосуб'єктні кейси, що зазвичай включають у себе кілька діючих суб'єктів.
4) за наявністю сюжету кейси поділяються на: сюжетні, які містять розповідь про події, що відбулися,
включають дії осіб та організацій; безсюжетні, як правило, приховують сюжет, оскільки чіткий виклад
сюжету значною мірою розкриває рішення проблеми (зовні вони являють собою сукупність статистичних
матеріалів, розрахунків, викладок, які повинні допомогти діагностиці ситуації, відновлення сюжету).
4) за тимчасовою послідовністю матеріалу: кейси з природною тимчасовою послідовністю подій
(від минулого до сьогодення) дозволяють добре виявляти причинно-наслідкові зв'язки; кейси-спогади
характеризуються тим, що час у них прокручується назад: герої щось згадують, самі спогади уривчасті,
часто несистемні. По суті справи аналіз кейсу зводиться до реконструкції ситуації, її осмислення в
аспекті тієї або іншої пізнавальної парадигми; прогностичні кейси, представляючи опис подій
недавнього минулого і сьогодення, ставлять завдання виробити найкращий варіант (сценарій) розвитку
ситуації. Обсяг кейсу цілком залежить від його призначення. За обсягом вони поділяються на міні-кейси,
кейси середніх розмірів, макро-кейси.
6) за структурним наповненням: одиничні кейси, які передбачають самостійне дослідження будьякого одного унікального явища; множинні кейси, що поєднують спільні дослідницькі завдання.
7) за способами представлення матеріалу: стандартні кейси, які являють собою аналітичну довідку,
звіт, розповідь, есе, журналістське розслідування, нарис, сукупність фактів тощо. Школярі, студенти,
фахівці вивчають отримані матеріали та аналізують ситуацію в групах. Після чого прийняті пропозиції в
групі оформляються для презентації всієї аудиторії; кейс – презентація, в ході якої кожна група
пропонує всій аудиторії рішення проблеми з обгрунтуванням своїх аргументів; прес-конференція, в ході
якої студенти діляться своїми висновками про хід групової роботи та сутність вирішеної проблеми [1].
8) за типом методичної частини кейси бувають: питальні, які передбачають надання відповідей на
запитання для їх вирішення, кейси-завдання, які формулюють задачу або завдання.
Крім того, існують різні класифікації кейсів залежно від обраної для неї основи. На думку
Ю. П. Сурміна, у якості таких основ виступають: 1) вид явища, що визначає ситуацію (потреба, вибір,
криза, конфлікт, боротьба, інновація); 2) певний аспект кейсу чи аспект-структура (проблемний,
конфліктогенний, рольовий, подійний, діяльнісний, часовий) [5].
Стан соціальної реальності, який закладено у ситуацію, може бути конкретизовано на основі таких
явищ, як потреба, вибір, криза, конфлікт, боротьба та інновація. Виражаючи потребу людини чи групи
людей у будь-чому, ситуація представляється як загострена потреба, задоволення якої стримується
деякими факторами. Аналіз кейсу, починаючи з ідентифікації закладеної в нього потреби, спрямований
на виявлення можливих варіантів її задоволення. Його конкретизація може відбуватися на основі тих
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явищ, що роблять ці ситуації складними і неоднозначними. Явища, на яких базуються ситуаційні вправи,
та їх характеристики подано в таблиці.
Таблиця 1.
Явища, які покладено в основу класифікації ситуацій
Вид явища, що
Характеристика явища
визначає ситуацію
Потреба
Загострена нестача, задоволення якої стримується певними факторами
Вибір
Необхідність обрати одну альтернативу з декількох
Криза
Різке погіршення стану справ у тієї чи іншої системи аж до її руйнування
Спостерігається прагнення протилежних сторін заволодіти обмеженим
Конфлікт
ресурсом
Боротьба
Йде протиборство сторін відповідно до своїх стратегій і тактик
Інновація
Поява нововведення, що змінює звичний спосіб життя
Ситуація необхідності вибору однієї альтернативи із декількох є характерною для кейсу типу "Вибір".
У подібну ситуацію часто потрапляють керівники, які постають перед необхідністю оцінки переваг і
недоліків існуючих альтернатив для здійснення оптимального вибору.
З наявністю загрози пріоритетним цілям і цінностям, гострого дефіциту часу для реагування на
загрозу і відсутності реальних моделей виходу із ситуації, визначає зміст кейсу типу "Криза". Головним
завданням аналізу даної ситуації є виявлення причин різкого погіршення справ у системі й пошук шляхів
запобігання її руйнуванню.
У кейсі типу "Конфлікт" ситуація характеризується наявністю будь-якого типу конфлікту на певному
етапі його протікання. Даний тип кейсу є особливо цінним у підготовці управлінців, психологів і
вчителів, тому що надає можливість аналізу позиційних і соціально-рольових конфліктів, які можуть
виникнути у професійній діяльності.
Ситуація, у якій представлено протиборство сторін з їх стратегіями, тактиками і діями щодо захвату
предмету протиборства і блокади дій противника, є характерним для типу "Боротьба". Предметом
аналізу такого кейсу є характер і ступінь гостроти боротьби, її масштаби і соціальні наслідки, а також
можливості впливу на боротьбу для досягнення певних цілей.
Для кейсу "Інновація" є характерною ситуація нововведення, яка змінює звичний стиль життя і
призводить до виникнення великої кількості багатопланових проблем, аналіз яких є ефективним для
набуття здатності інноваційного навчання [5].
Структура кейсу як наслідок його складності та багатоаспектності відрізняється поліваріативністю.
Обраний аспект його розгляду – це проблема, конфлікт, роль, подія, діяльність, час, а також їх
взаємозв’язок, які визначають структуру кейсу. Розглянемо можливі варіанти структури кейсу [6]:
1) Перший варіант є типовим для кейсу, в якому представлені проблеми і конфлікт, які ведуть до певної
події, й завданням якої є пошук можливостей усунення конфлікту і вирішення проблеми у певному інтервалі
часу. Назвемо цей кейс умовно кейс-варіант-1 (КВ-1) і представимо його структуру на мал. 1.
Проблема

Конфлікт

Подія

Мал. 1. Структура кейсу-варіанту-1
2) Схема другого варіанту ситуації КВ-2 стосується конфлікту, який породжує проблему і призводить
до цілого ряду подій. Головним завданням аналізу є зміна ходу подій на основі діяльності у певний
період часу.
Конфлікт

Проблема

Подія

Мал. 2. Структура кейсу-варіанту-2
3) У третьому варіанті кейсу КВ-3 представлено діяльність, яка створює проблему, що стала
причиною конфлікту, і ціль спрямована на усунення конфлікту і рішення проблеми шляхом пояснення
причин конфлікту і вироблення діяльності, яка дозволяє цього досягнути. Структура такого кейсу
представлена на мал. 3.
Діяльність
Проблема
Конфлікт
Мал. 3. Структура кейсу-варіанту-3
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4) Схема четвертого кейсу КВ-4 зустрічаються не завжди (мал. 4).
Подія

Конфлікт

Проблема

Мал. 4. Структура кейсу-варіанту-4
Четвертий варіант структури кейсу співпадає з ситуацією, коли конфлікт і проблема стали
результатом будь-якої події, й завдання включає не лише виявлення причин, але й здійснення діяльності
за межами ситуації в обмежений період часу.
5) П’ятий варіант КВ-5 є найрідшим варіантом. Завданням є усунення конфлікту і вирішення
проблеми, які досягаються шляхом виводу алгоритмів діяльності, що дозволяють просунути систему в
майбутнє. Представимо побудову такого кейсу схематично (мал. 5).
Час

Проблема

Конфлікт

Мал.5. Структура кейсу-варіанту-5
У контексті сказаного варто зазначити, що варіанти кейсів типу КВ-1, КВ -2, КВ-3 співвідносно до
предмету нашого дослідження є найбільш розповсюдженими. Іншими елементами кейсу є проблема і
діяльність. Конфлікт, подія і ролі виступають як явища, призначення яких включає прихованість суті
(проблеми) для створення труднощів на шляху аналізу кейсу. Таким чином, виробленню певного варіанту
діяльності щодо розвязання проблеми ситуації передує ідентифікація проблеми, яка є прихованою і
закладеною в основу кейсу. Підсумовуючи зазначене, можна визначити загальну структуру кейсів [6]:
1. Знайомство зі змістом кейсу.
2. Опис реальної ситуації відповідно до обраних параметрів.
3. Визначення проблеми (визначення належного стану об’єкта).
4. Аналіз існуючої ситуації, який передбачає порівняння реального і бажаного станів.
5. Практична реалізація (навчально-методичне забезпечення)
Зміст та логіка цих аспектів подана на мал. 6.
Знайомство зі змістом кейсу
Опис

проблеми

ситуації

педагогічної ситуації

Визначення проблеми
Аналіз існуючої ситуації
Практична реалізація
(навчально-методичне
забезпечення)

Індивідуальний спосіб
мислення

Груповий обмін думками

Мал. 6. Структура кейсу
Аналіз досліджуваних структур засвідчив, що спочатку відбувається поетапний розгляд проблеми.
Усвідомивши її, учні/студенти шукають оптимальні шляхи її вирішення, що значно активізує їх
пізнавальну та практичну діяльність. Таким чином, ми дійшли висновку, що кейс-метод – це будь-яка
конкретна ситуація, що може виникати у будь-якій сфері діяльності на макро- та мікрорівнях, яка
відображає стан проблеми чи об’єкта за конкретний проміжок часу і є предметом розгляду під час
навчальних занять. Такі ситуації (кейси) складають основу бесіди навчальної групи під керівництвом
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викладача. Метод кейсів включає одночасно й особливий вид навчального матеріалу й особливі спроби
використання цього матеріалу в навчальному процесі. Метод кейсів сприяє розвитку умінь аналізувати
ситуації, оцінювати альтернативи, обирати оптимальний варіант і складати план його реалізації. І якщо
протягом навчального циклу такий підхід використовується багаторазово, то у майбутніх учителів
напрацьовуються стійкі навички вирішення практичних (педагогічних) задач, які застосовуються для
опису певних форм навчального матеріалу і навчальних завдань з учнями/студентами.
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Ковалёва С. Н. Различные подходы к классификации кейсов.
В статье освещены различные подходы к классификации кейсов в процессе изучения студентами
учебных дисциплин. Автором представлены возможные варианты структуры кейса. Oпределена общая
структура кейсов, которые включают одновременно и особый вид учебного материала и попытки
использования этого материала в учебном процессе.
Ключевые слова: кейс-метод, классификации кейсов, структура кейса.
Kovalyova S. M. Different Approaches to the Classification of Cases.
The article highlights the different approaches to the classification of cases in the study of student academic
disciplines. The author presents possible variants of structure of the case. The general structure of cases is
determined, which include both a special kind of educational material and special attempts to use this material
in the teaching process.
Key words: case-method classification cases, the structure of Case.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ
В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ
У статті узагальнено досвід психолого-педагогічного тестування в освіті України, уточнено сутність
дефініцій "тест" та "тестування", класифіковано форми тестових завдань, з’ясовано критерії та
функції педагогічного тестування, проаналізовано форми тестових завдань, які застосовувались у
загальноосвітній школі України досліджуваного періоду. Здійснено порівняльний аналіз змісту,
характеристик, класифікацій, алгоритмів підготовки та проведення тестів досліджуваного та
сучасного освітніх періодів.
Ключові слова: зміст,, особливості та функції психолого-педагогічного тестування, облік шкільної
успішності, тести загальної та спеціальної обдарованості, розвиток психолого-педагогічної науки.
Сучасні зміни, що відбуваються у вітчизняній системі освіти, викликані прагненням до
вдосконалення її якості як необхідної умови євроінтеграції. Долучення України до Болонського процесу
передбачає якісні перетворення в системі освіти, провідним напрямом реформування якої визначається
розробка та впровадження нових підходів до оцінювання досягнень тих, хто навчається. Динамізм
означених тенденцій підвищує вимоги до якості контролю, вимірювання та оцінювання ефективності
навчально-пізнавальної діяльності школярів засобами тестування.
Застосування тестів оцінювання у навчальному процесі в школах та вищих навчальних закладах України
викликає неоднозначну реакцію учнів, учителів, викладачів, громадськості. До позитивних характеристик
відносять об’єктивність, оперативність, чіткість в отриманні результатів. Негативними вважають механічність
під час вибору варіантів відповідей, значний відсоток їх угадування та зменшення обсягу словникового
запасу, який набуває ознак пасивності внаслідок виконання тестових завдань закритої форми.
У зарубіжних країнах набуто значного досвіду у конструюванні та використанні тестів у різних
закладах освіти, створенні національних тестологічних шкіл (США, Нідерланди, Австралія), дослідженні
у галузі педагогічних вимірювань, концептуалізації та інституалізації ідей удосконалення контролю та
управління якістю освіти (Росія).
Більшість європейських країн проводять випускні та вступні іспити шляхом зовнішнього тестування.
Починаючи з 1993 року, систему зовнішнього незалежного оцінювання активно впроваджують також у
країнах колишнього Радянського Союзу.
Незважаючи на те, що зарубіжний досвід тестування значно випереджає вітчизняний, Україна
протягом останнього десятиліття стрімко надолужує відставання у системних науково-теоретичних
дослідженнях функціонального потенціалу тестування та його практичному впровадженні. Аналіз
психолого-педагогічної літератури свідчить, що в останні роки проблема вимірювання якості навчальних
досягнень учнів засобами тестування як системи науково обґрунтованих стандартизованих завдань
набула особливої значущості.
У сучасній педагогічній літературі оцінювання навчальних досягнень учнів середньої школи
засобами тестування стали предметом дослідження багатьох науковців, серед яких М. Барна,
О. Балакірєва, В. Безверха, М. Брик, О. Вашуленко, Н. Падун, Л. Палій, М. Челишкова. Зміст, форми та
особливості тестування в системі зовнішнього незалежного оцінювання відображено у розвідках
Л. Гриневич, О. Коваленко, К. Корсака, В. Кременя, О. Локшиної. Психолого-педагогічні засади
створення, використання та обробки результатів тестів представлені у наукових працях Л. Білоусової,
О. Дем’яненка, О. Масалітіної.
У історико-педагогічних дослідженнях проблемам тестування приділяють певну увагу, розглядаючи інші
дослідницькі завдання, зокрема: вивчаючи історико-педагогічні засади реформування української освіти
(Л. Березівська, В. Вдовенко, Л. Дуднік, В. Лук’янова, О. Сухомлинська, О. Філоненко); аналізуючи
експериментальні розробки окремих науковців під час оцінювання навчальних досягнень та виявлення рівня
особистісного розвитку дітей (Н. Дічек, І. Прудченко, Л. Смолінчук, Т. Філімонова, Л. Цибулько, Л. Штефан);
узагальнюючи досвід тестування зарубіжних країн (Г. Бутенко, Ю. Олійник, Н. Чорна, С. Шуляк).
Результати аналізу здійснених за останнє десятиліття досліджень з проблеми тестування в освіті
України свідчать, що поза увагою науковців залишилося вивчення процесу становлення, систематизації,
впровадження знань та накопиченого досвіду психолого-педагогічного тестування як наукової і
практичної проблеми. Водночас, із вивченням та адаптацією світових напрацювань, необхідним
визначається збереження і розвиток національно-освітньої специфіки психолого-педагогічних
досліджень з проблем тестування, що актуалізує висвітлення ґенези, основних детермінант та тенденцій
© Пєтухова І. О., 2014
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розвитку тестування у педагогічній науці та шкільній практиці, особливо наприкінці ХІХ – першій
третині ХХ століття. Зазначений період в історії педагогіки характеризується як максимально
сприятливий до нових ідей в оцінюванні шкільних досягнень учнів на основі розроблених українськими
вченими тестів з урахуванням світового досвіду.
У зв’язку з викладеним вище, а також тим, що сьогодні тестування є найбільш об’єктивізованою,
стандартизованою формою оцінювання та моніторингу в освіті, актуального значення набуває вивчення
та узагальнення досвіду тестування в історії педагогічної думки та школах України кінця ХІХ – першої
третини ХХ століття. Об’єктивний аналіз уможливить визначення перспектив використання тестів у
сучасній освітній практиці, допоможе уникнути ускладнень, яких вже припустилася вітчизняна школа на
шляху впровадження тестових методик у педагогічний процес.
Поява тестів і визначення їх місця в педагогіці пов’язано з такими напрямами психології, як
біхевіоризм, структуралізм та функціоналізм. Представниками біхевіоризму було введено у практику
світового тестування комплектування тестових завдань для перевірки учнівських знань з основних
навчальних предметів (Д. Фішер, 1864); створено тести на визначення навичок письма та арифметичного
обчислення (Д. Райс, 1902); з’ясовано "норму" перевірки навичок у розв’язанні задач (Е. Торндайк, 1903),
складено арифметичний тест на визначення умінь роботи над основними арифметичними діями
(С. Кортіс, 1915). Структуралістами було відкрито низку лабораторій, у яких досліджувалися
психофізіологічні особливості дитини на основі вивчення її психічних процесів з метою застосування
отриманих результатів під час шкільного навчання. Розроблено комбінаторний метод дослідження
розумового розвитку дітей з метою подальшої диференціації за рівнем обдарованості (Г. Еббінгауз,
К. Кен, 1879). Прихильники функціоналізму здійснили перші антропометричні та психометричні
вимірювання, дослідили розумові здібності через вимірювання сенсомоторних особливостей людини
(Ф. Гальтон, 1884); створили тест на визначення інтелекту дитини на основі дослідження їх психічних
процесів (А. Біне, 1904), на визначення розумової відсталості дітей 7–16 років (Санте-де-Санктіс, 1906);
включили до наукового обігу терміни "mental test", "розумовий вік", "IQ"; започаткували статистичний
аналіз результатів; здійснили перше масове дослідження дітей шкільного віку (1904).
Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. тести, створені і названі ім’ям зарубіжних фахівців,
використовували в педагогічній науці у межах різних напрямів з метою визначення рівня обдарованості
чи "розумової відсталості", ступеня засвоєння програмового матеріалу, придатності до опанування
професійною діяльністю.
У вітчизняній психолого-педагогічній літературі початку ХХ ст. термін "тест" майже не вживався. Його
зміст відбивали синонімічні терміни: "експеримент", "психологічний дослід", "експериментальний метод",
"експериментальні досліди", "так звані тести". Сутність тестів зводилася до визначення рівня розвитку
школярів на основі розв’язання певних завдань. Ряд дослідників (М. Павлова, П. Каптерев, К. Корнілов,
М. Рибніков, В. Смірнов, М. Румянцев) уважали тести різновидом природного експерименту. До позитивних
характеристик тестування вітчизняні дослідники дореволюційної доби відносили можливість отримання
об’єктивної інформації про рівень сформованості психічних процесів у дитини (М. Павлова) [3]. До
негативних – низький рівень компетентності осіб, які здійснювали тестування, примітивізм поодиноких
тестів, які не могли дати комплексної характеристики особистості (М. Штейнгауз) [4].
Вивчаючи досвід зарубіжних педагогів, вітчизняні дослідники підтримували ідеї комплексного
вивчення особистості дитини, її природи. Дослідивши окремі складові дитячої психіки, зокрема:
особливості втомлюваності та працездатності (І. Сікорський), уваги, емоційно-вольової сфери
(М. Ланге), пам’яті (А. Володимирський), вчені сприяли остаточному входженню тестування як методу
психолого-педагогічної діагностики особистості у освітній простір України на подальші роки.
Розвиток тестування у радянські часи здійснювався протягом трьох хронологічних етапів: перша
половина 20-х рр. ХХ ст.; друга половина 20-х рр. ХХ ст.; 30-ті рр. ХХ ст., що дозволило простежити
ґенезу поширення тестів з моменту захоплення ними як зарубіжною новацією до повної заборони.
Перший етап впровадження тестування припав на часи раннього становлення радянської влади, коли
тести, критично проаналізовані вітчизняними педагогами (Г. Ващенко, О. Залужний, М. Заріцький,
Г. Костюк, А. Мандрика, Я. Чепіга), були запропоновані до впровадження в масову школу та установи
соціального виховання. Тести у шкільний практиці використовувалися з метою вимірювання
формальних знань учнів, визначення рівня загальних та спеціальних здібностей, стимулювали інтерес
педагогів до проблем вивчення різних відхилень у розвитку, комплексного дослідження особистості
вихованця, розкриття індивідуальних, соціальних, фізичних, інтелектуальних та емоційних
особливостей. У зазначений період педагогічний тест розглядався як метод обліку шкільної праці
шляхом кількісної оцінки фізичного і психічного стану дитини. Так, Я. Чепіга, розглядав тест як
інструмент об’єктивного вимірювання наслідків навчання та здібностей школярів [5]. О. Залужний
вважав тестування методом об’єктивної діагностики реакції людини на подразники [1]. Перші розробки
вітчизняних тестів для української школи були оприлюднені у 1924/25 навчальному році Центральною
комісією НОП (наукова організація праці) при методичному комітеті Головпрофосвіти УРСР.
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30-ті рр. ХХ ст.

Друга половина
20-х рр. ХХ ст.

Перша половина
20-х рр. ХХ ст.

Другий етап розвитку тестування пов’язаний із переорієнтацією освітнього вектору з дитячої
особистості на дитячий колектив, представлений у дослідженнях П. Волобуїва, О. Залужного,
Ю. Самборса, Я. Чепіги. На даному етапі пріоритетними стали: розроблення тестів на визначення
організованості колективу; масові дослідження на основі групових тестів; упровадження статистичної
обробки результатів. Як допоміжний метод дослідження особистості та колективу тести
використовувалися в установах соціального виховання: дослідно-педологічних станціях, лікарськопедологічних кабінетах, шкільних педологічних осередках з метою діагностики "відхилень" у
поведінковій та когнітивній сферах особистості, рівня сформованості пізнавальних процесів, навчальних
досягнень, соціального статусу у колективі.
Третій хронологічний етап відзначився такими новаціями: вибудовано алгоритм складання групових
тестів, окреслено основні вимоги до їх зовнішнього вигляду, проаналізовано основні недоліки;
прописано процедуру тестування; здійснено роботу над створенням трафаретів (ключів) для
автоматизованого підрахунку результатів. На початку 30-х рр. психолого-педагогічні тести, окрім
діагностики навчальних досягнень, використовувалися для цілісного аналізу педагогічного процесу. Як
метод обліку тест був спрямований на вимірювання динаміки шкільної успішності і давав можливість
визначити рівень досягнень шкільної групи з певного навчального предмета, розділу, теми. Як метод
дослідження педагогічного процесу – застосовувався з метою з’ясування ефективності педагогічного
впливу на поведінку учня та якості підготовки вчителя до професійної діяльності. Хронологізація етапів
тестування в контексті розвитку психолого-педагогічної науки представлена нами у таблиці 1.
Таблиця 1
Тенденції тестування в контексті розвитку психолого-педагогічної науки
Етапи
Зміст тестування
Особливості впровадження
Тестування розглядалося як метод Тести у шкільний практиці використовувалися з
обліку шкільної праці через метою вимірювання формальних знань учнів,
кількісну
оцінку
сторін визначення рівня загальних та спеціальних
особистості дитини (М. Заріцький) здібностей. Зроблені перші спроби розробки
вітчизняних педагогічних тестів з політграмоти,
арифметики, граматики, читання для масової
української школи
Тестування як спосіб дослідження
особистості
та
колективу
(О. Залужний)

Визначено основні характеристики (надійність,
валідність) та функції (дидактична, діагностична,
прогностична) тестів. Впроваджено статистичний
аналіз результатів.

Тестування як:
1).
Метод
обліку
шкільної
успішності (М. Бухгольц).
2). Метод вивчення особливостей
педагогічного впливу на поведінку
учня (М. Бухгольц)

У
психолого-педагогічній
практиці
тести
використовувалися
з
метою
діагностики
"відхилень" у поведінковій та когнітивній
сферах. Прописано алгоритм побудови групових
тестів, складено основні вимоги до їх вигляду.
Узагальнено способи фіксації результатів,
оприлюднено механізм складання вірних та
хибних відповідей

На основі аналізу педагогічної періодики та архівних матеріалів досліджуваного періоду нами
класифіковано найбільш уживані тести 20–30-х рр. ХХ століття. Так, відповідно до досліджуваних
змінних, українськими дослідниками було виділено тести інтелекту, тести загальних та спеціальних
здібностей. За процедурою проведення виділяли: індивідуальні та групові тести; усні й письмові.
Відповідно до структури побудови завдань, розрізнялися тести вибіркової форми, співставної, форми з
пропусками, форми прямого питання, тести оцінки правильності твердження (альтернативні), тести
взаємовідносин, тренажерні тести. Відповідно до розташування завдань за рівнем складності,
розрізняли також рівноскладні та градуальні тести.
Найбільш відомими у 20-х рр. ХХ століття були класифікації О. Залужного та А. Мандрики. Так, за
класифікацією О. Залужного, тести поділялись на: тести обдарованості; стандартизовані формальні тести
шкільних досягнень; професійні тести; тести для вимірювання фізичних здібностей; тести на визначення
характеру [1]. А. Мандрика диференціював: загальні та діагностичні тести; короткострокові,
довгострокові, проміжні [2].
У результаті опрацювання джерельної бази доведено, що особливого прикладного значення тести
набули у початковій (перший концентр) та середній (другий концентр) школі.
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Так, у школі першого концентру для обліку якості читання застосовували: читання з пропусками, тест
прямого питання, тест на викреслення зайвих складових, "тест Бургеса", "стандартизовані параграфи
Грея". Організація тестів з українського правопису за процедурою була схожою на проведення різних
видів диктантів. Тести із суспільствознавства відображали рівень засвоєння змісту шкільної програми за
навчальними темами, тестовий облік знань з арифметики вимірював якість роботи учнів над
арифметичними діями ("тести Кортіса") та визначав рівень здатності до розв’язування задач ("тести
Монро"). Спектр тестових методик, що застосовувався у школі другого концентру, зосереджувався на
тестах загальної та спеціальної обдарованості, зокрема технічного світогляду та усвідомленості, окоміру,
концентрації уваги, конструктивних здібностей тощо. Проведення даних методик виявляло дітей з
обмеженнями у розвитку, заощаджувало час і кошти на їх подальше професійне та фахове спрямування.
Використання тестів у середній школі 30-х рр. сприяло об’єктивному дослідженню трудової поведінки
школяра та колективу з метою раціонального розподілу робочих місць та максимального урахування
індивідуальних особливостей та можливостей учнів.
Прихильниками тестування досліджуваного періоду були Г. Ващенко, Г. Костюк, А. Мандрика,
Я. Чепіга. Допускали обмежене застосування групових тестів О. Залужний, М. Павлова. Негативно
ставилися до тестування, надаючи перевагу спостереженню як порівняно об’єктивному способу
отримання інформації стосовно рівня засвоєних знань С. Моложавий, Л. Сахаров, М. Серебровська,
А. Чехова. У своїх міркуваннях дослідники виходили з того, що тести альтернативної та вибіркової форм
продукували певний формалізм та поверховість у роботі учнів. До основних недоліків тестування ними
було віднесено: розходження у змісті тестових завдань та освітньої програми, недосконалу форму
шкільних тестів з короткими відповідями "правильно/неправильно", що спрощувало та уніфікувало
процес обліку знань.
Згодом ідеологічні зрушення призвели до того, що педологія стала однією з перших у переліку наук,
що зазнали репресій. У результаті теоретичного аналізу досліджуваної проблеми з’ясовано, що практика
тестування даного періоду характеризувалася суперечностями, зокрема, кількість та якість тестових
досліджень зросла, а практичне застосування їх заборонялося внаслідок виходу Постанови ЦК ВКП (б)
від 4 липня 1936 р. "Про педологічні перекручення в системі Наркомосів", у якій тести обдарованості
були розкритиковані як такі, що були некритично перенесені у радянську школу з буржуазної педології.
Така критика припинила будь-яку роботу у цьому напрямі на довгі десятиліття.
Поновлення розвитку тестових технологій відбулося як узагальнення та вивчення досвіду
закордонних аналогів і пов’язано з впровадженням інформаційних технологій, що, певною мірою,
формалізувало завдання та полегшило обробку тестових даних.
В умовах сучасної української школи тести використовуються у системі якісної оцінки знань поряд з
основними формами перевірки та контролю. Сьогодні педагогічний тест – це система завдань,
розташованих у порядку зростання складності, що дає можливість якісно й ефективно виявити рівень
навчальних досягнень.
Спільними залишаються основні характеристики педагогічних тестів (об’єктивність, валідність,
надійність); класифікація тестів за формою проведення (індивідуальні – групові, усні – письмові,
вербальні – невербальні) та структурою побудови тестових завдань (тест вибору правильних відповідей,
тест на встановлення відповідності, тест відкритих завдань з короткою чи розгорнутою відповіддю);
основні аспекти побудови тесту (визначення мети, завдання, функції тесту; складання вихідного набору
завдань; його поточна перевірка щодо конгруентності завдання та мети; впорядкування та групування
завдань у тесті; перевірка тесту на контрольній групі учнів; проведення тесту; аналіз отриманих
результатів). Незмінною залишилася прогностична функція тестів. Дидактична функція
трансформувалася у навчальну та виховну, нововведенням стали управлінська та розвивальна.
Класифікація тестів відповідно до мети в сучасній школі переорієнтувалася на тести залишкових знань,
поточного, проміжного та підсумкового контролів, принципово новими у практиці сучасного тестування
стали комп’ютерні тести, внаслідок чого стало доступним он-лайн тестування. Рівноскладні тести
втратили свою актуальність, адже обов’язковою умовою побудови сучасного тесту залишається
розташування завдань за рівнем складності. На противагу тестам досліджуваного періоду, які
використовувалися педагогами як новація, спрямована на об’єктивізацію оцінювання шкільних
досягнень, сучасні тести підтримані державою.
Вивчення проблематики тестування в освіті України переконує, що ця проблема є актуальною для
різних періодів і освітніх систем загальної та вищої освіти; в українській педагогічній науці накопичено
вагомі результати, які позитивно вплинули на розвиток та модернізацію вітчизняної освіти. Подальшого
вивчення потребує аналіз експериментальної діяльності навчально-виховних закладів дореволюційного
періоду, в межах яких відбувалися перші діагностичні вимірювання засобами тестування.
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Петухова И. А. Внедрение психолого-педагогического тестирования в образовательное
пространство Украины.
В статье обобщен опыт психолого-педагогического тестирования в образовании Украины, уточнена
суть дефиниций "тест" и "тестирование", классифицированы формы тестовых заданий, определены
критерии и функции педагогического тестирования, проанализировано формы тестовых заданий,
которые использовались в общеобразовательной школе Украины. Осуществлен сравнительный анализ
содержания, характеристик, классификаций, алгоритмов подготовки и проведения тестов
исследуемого и современного образовательных периодов.
Ключевые слова: содержание особенности и функции психолого-педагогического тестирования,
учет школьной успешности, тесты общей и специальной одаренности,
развитие психолого-педагогической науки.
Petuhova I. О. Implementation of psychological and pedagogical testing in educational space of Ukraine.
The article summarized systematized and classified form of test tasks, clarified the nature of definitions for "test"
and "test" and clarified the criteria and functions of the pedagogical testing, analyses the forms of test tasks,
which were used in secondary schools of Ukraine of the study period. Disclosed trends in the application of tests
in the professional training of pedagogical staff. The comparative analysis of the contents, characteristics,
classifications, algorithms of preparation and conducting of tests investigated and modern educational periods.
Key words: content of pedagogical testing, the features and functions of the pedagogical testing, registration of
educational achievement tests of the General and special endowments, the development of psychological and
pedagogical science.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ "КІНОКЛУБ" ЯК ЕСТЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНА
ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШІВ
У статті розкриваються виняткові можливості кінематографічного мистецтва у контексті
естетичного виховання студентів, розширення їхнього світогляду в умовах позааудиторної роботи;
аналізується досвід включення кіномистецтва до естетико-педагогічних впливів на студентську
молодь; з’ясовано, що елементи кіномистецтва цілком можна вважати ефективним засобом
художньо-естетичного виховання студентської молоді; обґрунтовано, що різноманітні функціональні
можливості екранних мистецтв в житті сучасного суспільства варто розглядати як фактор
культурного розвитку особистості.
Ключові слова: студентство, виховання, естетичне виховання, світогляд, кінематограф.
Постановка проблеми. Розвиток освіти як соціального інституту зумовлений багатьма чинниками та
умовами функціонування суспільства. Однак найбільш тісним можна вважати взаємозв’язок освіти і
культури. Основним з основних для освітньої діяльності є принцип культуровідповідності, який означає
навчання і виховання в контексті культури, орієнтацію освіти на культурні цінності, опанування та
збереження кращих світових досягнень людства, прийняття соціокультурних норм суб’єктами
навчально-виховного процесу, їх подальший розвиток.
Людина ХХІ століття живе в медіатизованому просторі інформаційного суспільства, що складає її
нове середовище буття, реальність сучасної культури. Засоби масової комунікації, нові технології
(насамперед, аудіовізуальні: кіно, телебачення, відео та мультимедійні – Інтернет) проникли в усі сфери
життя. Медіа стали основним засобом виробництва культури сьогодення, а не тільки комунікативним
механізмом. Медіатизація, як зазначає Ю. В. Бондур, стала визначати багато параметрів естетики
соціуму, освіти, індустрії, політики тощо [1].
Виховання студентської молоді як особливої соціальної групи, що активно розвивається, набуває
сьогодні все більшого значення. Принцип комплексності (системності) дає можливість, по-перше,
удосконалювати структуру управління процесом виховання, по-друге, використовувати різні методи і
засоби впливу на свідомість і поведінку людини, по-третє, виявити ступінь впливу різноманітних
соціально-культурних факторів на процес становлення особистості. В комплексі естетичних факторів
впливу на духовний світ людини неабияка роль відводиться літературі й мистецтву, в тому числі –
кінематографу. Ось чому актуальною проблемою сучасної педагогіки стає аналіз соціально-естетичної
ефективності кіномистецтва як фактора виховання молоді.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кіно надає потужний вплив на серця і розум молоді.
Природно, що до нього привернуто увагу соціологів, естетів, мистецтвознавців, теоретиків культури –
всіх, кого цікавлять проблеми художньої творчості і сприйняття, засобів масової комунікації, динаміки
суспільних настроїв тощо. За останні роки було проведено велику кількість досліджень, які торкаються
проблеми впливу кінематографа і телебачення на особистість молодої людини, формування її
світоглядних орієнтирів [1; 3; 4; 6; 9; 13].
Виділення невирішених раніше частин проблеми. Сьогодні не вистачає комплексних теоретичних
досліджень проблем соціально-естетичної ефективності кіномистецтва як фактора виховання
студентської молоді. Маємо підкреслити, що феномен кіно далеко не у повній мірі використовується у
педагогічному процесі вищої школи. В більшості ВУЗів країни все ще недооцінюється його роль у
формуванні духовної культури майбутнього спеціаліста.
Мета статті – аналіз естетико-виховного впливу кіно на особистість сучасного студента в контексті
позааудиторної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Включення України в глобальний інформаційний простір, який є
невід’ємною складовою сучасної цивілізації, стало одним з найважливіших факторів у формуванні
особистісних характеристик молодої людини, серед яких чималу роль відіграють естетичні уявлення і
цінності, естетичне ставлення до дійсності. У зв’язку з цим виникає проблема взаємовпливу
інформаційного середовища на структуру ціннісних орієнтацій, становлення естетичного відношення до
нового явища з боку сучасної молоді. На наше глибоке переконання, означену проблему можна назвати
головною в умовах інформаційного суспільства.
Однією з принципіальних особливостей сучасної вищої школи є постійна і глибока увага до проблем
естетичного виховання, залучення молоді до світу мистецтв, краси навколишньої дійсності. Найбільш
зручною і дієвою формою такого залучення є позааудиторна робота зі студентами та дозвілля
© Силко Є. М., 2014
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(відвідування виставок, експозицій, вернісажів, виставок, концертів тощо). Сьогодні стає зрозумілим, що
лише пробудження творчих сил і здібностей людини є однією з найважливіших умов розвитку, як кожної
людини, так і суспільства в цілому. Здатність розуміти, відчувати прекрасне є не лише відповідним
критерієм, показником рівня розвитку особистості. Вона виступає стимулом для розвитку власних
творчих здібностей, вона багато в чому зумовлює той або інший рівень духовного спілкування студента
із одногрупниками, близькими, друзями. Необхідний такий поступальний естетичний розвиток, коли
інтуїтивне відчування, розуміння прекрасного переходить з часом в усвідомлене ставлення до
прекрасного в мистецтві і житті.
Художньо-естетичне виховання у широкому значенні розуміється як "формування естетичних якостей
особистості через залучення до цінностей мистецтва, вітчизняної на світової культури"; у педагогічному
(вузькому) значенні як "забезпечення спеціально організованих умов для духовного збагачення особистості
засобами мистецтва, формування естетичної культури, світоглядних уявлень, ціннісних художніх орієнтацій у
соціокультурному просторі" [1: 111]. Виходячи з визначень, елементи кіномистецтва цілком можна вважати
ефективним засобом художньо-естетичного виховання студентської молоді. Ефективність цього засобу
обумовлюється відповідністю інтересам сучасної молоді в умовах дозвілля.
Естетико-культурологічний вплив кіномистецтва базується на твердженні, що кіно скоріш пропонує,
а не нав’язує інтерпретацію життєвої реальності в образах мистецтва. Аудиторія знаходиться у процесі
діалогу (внутрішній діалог) з кінообразами, вкладаючи різний зміст у сприйнятий мистецький матеріал;
самостійно аналізує та оцінює його. Мета такого впливу – розвинути естетичне (художнє) сприйняття та
смак, здібності до глибокого аналізу (в тому числі й самоаналізу), рефлексії; спроби зрозуміти логіку
авторського мислення, виявлення авторської концепції й оцінки аудиторією системи авторських
поглядів. Якщо говорити про суспільно-виховну роль кінематографу, то кіно може показати значно
більш широкі зв’язки між людьми, проблемами, предметами, ніж інші мистецтва. Кіно вчить нас поновому бачити й слухати: воно демонструє нам небачені досі деталі, невідомі нам з власного життєвого
досвіду, воно відкриває нам естетичну цінність природи, побуту, праці, мистецтва, людського життя
взагалі; воно вчить нас по-новому розуміти співвідношення музики з навколишнім світом, з
внутрішньою природою людини.
Особистісну орієнтацію студента нині утруднено плюралізмом системи цінностей. Він виявляється у
суттєвій різниці між інфраструктурою інформаційного простору сьогодення, який надає людині доступ до
всіх існуючих культурних цінностей (естетичних, політичних, релігійних,етнічних тощо), та системою
цінностей нової епохи, яка вже не є традиційною ієрархічною пірамідою, а нагадує павутиння без єдиного
центру. Інформаційному суспільству властива така "патологічна" особливість, як одночасне функціонування
інформації деформованої та такої, що адекватно відбиває навколишній світ [1: 115]. Саме тому одним із
головних завдань позааудиторних кінопереглядів виступає формування так званого особистісного
інформаційного "фільтру" в процесі інтерактивного спілкування та аналізу побаченого й почутого.
В сучасній ситуації, коли на перший план вийшло візуальне сприйняття і, послуговуючись словами
О. де Бальзака, "душа переселилася в очі", кінематограф став одним із найважливіших і невід’ємних
елементів сучасної культури, зайняв провідну позицію й у ієрархії мистецтв. Використання медіальних
технологій у розповсюдженні і споживанні кінопродукції забезпечило йому величезне зростання
аудиторії. "Кінематограф усьому надає зорову реальність і за широтою охоплення, і за глибиною
проникнення в дійсність, за силою впливу на глядача і через зір, і через слух перевершив сьогодні багато
мистецтв. Виразна сила кінематографічної образності розширила як сферу художнього освоєння життя,
його нових сторін і явищ, такі сферу нашого естетичного переживання", – пише Н. Ігошкіна [6: 83].
Глядацький успіх кіномистецтва (перш за все в молодіжній аудиторії) визначається наступними
факторами: використанням видовищно-розважальних жанрів (що, як правило, спираються на міфологію),
терапевтичною, компенсаторною, рекреаційною та іншими функціями системи "емоційних перепадів",
що дозволяє зняти нервове напруженню глядачів; гіпнотизмом, вгадуванням бажань публіки тощо [6:
21]. Кінематограф, що являє собою складний синтез науково-технічного прогресу і художньої творчості,
безсумнівно, переважає за своїми виразними засобами інші види мистецтва. Аудіовізуальна основа кіно,
багатошаровість його впливу здатність не лише показати, але й розказати в дії, що є максимально
наближеною до форм самого життя, – все це значно розширює емоційно-пізнавальну ємність екранного
мистецтва, забезпечуючи більш тісний контакт із глядацькою аудиторією. А здатність кіно тиражувати
продукцію художньої творчості значно розширює масштаби його впливу. Збагачення естетичних
можливостей кіно новітніми засобами виразності (звук, колір, спеціальні ефекти тощо), глибокий аналіз
суспільно-політичних, дослідження внутрішнього світу людини – роблять кіно важливим фактором
виховного впливу на особистість.
Особливе місце в молодіжній аудиторії належить студентам педагогічних вузів. Від того, наскільки
розвиненою буде індивідуальність вчителя, його свідомість, самостійне мислення, вміння вести виховну
роботу зі школярами засобами мистецтва, здебільшого залежить увесь процес освіти у школах, ліцеях,
гімназіях, коледжах, технікумах, інших середніх навчальних закладах. І тут роль і місце екранних
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мистецтв стають дедалі важливішими і вагомішими. Як слушно стверджує Ю. М. Усов: "Значна частина
педагогів використовує кіно як елементарний засіб наочної агітації, не знаючи про багаті перцептивні
можливості екранних мистецтв, здатних на інтегральному рівні комплексно вирішувати проблему
естетичного виховання і художнього розвитку" [13: 5]. Виховна позааудиторна робота в педагогічних
вузах ігнорує кіно як вид мистецтва, як художню форму суспільної свідомості, як особливу
комунікативну систему і тому виявляється малоефективною.
Питання художнього сприйняття кіномистецтва молоддю залишається неоднозначним. Адже
сприйняття мистецтва є таємничим психологічним процесом, що протікає у глибинах нашої свідомості й
підсвідомості та виявляється достатньо своєрідно у кожного індивіда. Звідси сприйняття будь-якого
фільму суттєво залежить від самого глядача: від його життєвого досвіду й загальної культури, здатності
до уяви, від "кінодосвіду", тобто глядацької культури. Разом з тим, дослідження демонструє відверту
недооцінку студентами виразних засобів кінематографу (маються на увазі особливості кінодраматургії та
режисури, образотворче й музичне вирішення фільму тощо). Звичка до стереотипу сприйняття з
акцентом на сюжетність призводить до недостатнього розуміння або повного неприйняття фільмів
ускладненої конструкції, з ослабленим сюжетом, що є показником нерозвиненості образного,
асоціативного мислення у молодих глядачів.
Разом з тим художнє виховання майбутніх педагогів на матеріалі екранних мистецтв розширює
спектр евристичних проблем, креативних й ігрових методів, форм проведення занять зі студентами, а
комплексне вивчення кінематографа (що синтезує риси практично усіх традиційних мистецтв) допомагає
виправити такі суттєві недоліки вузівської художньої освіти, як однобічне, ізольоване одне від одного
вивчення літератури, музики, живопису, обмежений розгляд форми (наприклад, так званих "виразних
засобів") та змісту в процесі аналізу конкретного художнього твору.
Аудіовізуальна комунікація за умови повноцінного сприйняття має унікальні можливості постійного
удосконалення зорових, звукових, кінестезичних аналізаторів, а також різних видів мислення –
образного, логічного, інтуїтивного, просторового. Кіно може показати набагато ширші зв’язки між
людьми, проблемами, предметами, ніж інші мистецтва. Кіно вчить нас по-новому бачити і чути: воно
демонструє нам раніше небачені деталі, невідомі нам з досвіду власного сприйняття, воно відкриває нам
естетичну цінність різноманітних предметів і явищ дійсності. Установка на естетичний ідеал – не що
інше, як прагнення викликати глядача на роздуми, збудити бажання жити та творити за законами краси.
Тобто відповідна естетична програма, що "закодована" в системі художніх образів кіномистецтва, стає
надбанням особистості через глибоко особисті переживання. Тому лише довершена художня форма
здатна найбільш повно виразити морально-естетичний зміст твору. І чим глибше розкриваються в творі
екрана суттєві сторони дійсності, тим сильніше він впливає на розум і почуття молодих глядачів,
збагачуючи їхній внутрішній світ.
Теоретично й методично обґрунтована система художньо-естетичного виховання на матеріалі
кіномистецтва сприяє формуванню естетичної свідомості й індивідуального мислення, що складають
основу для розвитку творчої особистості в умовах інтенсивного аудіовізуального інформаційного
потоку. Значення творчої складової кінопереглядів посилюється тим, що навчально-наукова діяльність
студентів з її інтелектуально-понятійним боком творчості повинна поєднуватись з чуттєво-образною
складовою творчих здібностей, що пропонує кіномистецтво.
В якості узагальнення багаторічного спостереження за студентською молоддю, її інтересами та
вподобаннями, можна сказати, що кінематограф поруч з рок-музикою і спортом знаходиться у студентів
на одному з перших місць. При цьому кіно, що органічно вбирає в себе риси літератури, театру, музики,
образотворчого мистецтва, в більшості випадків послуговується значно ширшим спектром впливу на
особистість. Саме тому, на основі ретельного теоретичного дослідження виховної ролі кіномистецтва,
нами був організований "Кіноклуб" на базі факультету початкового навчання Чернігівського
національного педагогічного університету для студентів факультету з позааудиторною формою
проведення сеансів.
Мета цього проекту – виховання кіноглядача, його естетичної культури, здатності відчувати, розуміти
образну мову кіно, відрізняти справжній художній твір від підробки, штампу. Основна форма роботи –
перегляд та обговорення фільмів, в процесі яких шляхом створення проблемних ситуацій у студентів
розвивається вміння: а) "читати" образну мову кіно; б) зіставляти побачене на екрані з реальними
проблемами; в) оцінювати явища дійсності, що відображені у фільмі; г) бачити та відчувати естетичну
цінність твору. Відповідні умови, емоційні ситуації є обов’язковим організуючим компонентом
естетичного сприйняття того чи іншого твору кіномистецтва, на їх основі стає зрозумілою ідейноморальна естетична канва твору, відбувається сприйняття його морально-естетичної цінності через
опанування художньо-образних засобів. Власне це і є процес творчої й співтворчої діяльності – вищий
етап естетичного сприйняття. Все це поглиблює сприйняття твору кіномистецтва, розвиває художній
смак, суттєво впливаючи тим самим на морально-естетичне виховання, на формування загальної
культури особистості студента.
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Висновки. Кіно стало справді найбільш масовим мистецтвом, створивши собі небачену за
масштабами аудиторію. Його авторитет і вплив на маси не мають аналогів в історії. У сучасному
складному світі кіно все більше утверджується як мистецтво поліфункціональне. А це означає, що
кінематограф сьогодні – це одночасно й естетичний феномен сучасної культури, і активний засіб
виховання та освіти мас.
Таким чином, різноманітні функціональні можливості екранних мистецтв в житті сучасного
суспільства виявляють багатоаспектність поняття "кіно-освіта". Можна розглядати її як фактор
культурного розвитку, засіб формування аудіовізуального мислення, як систему естетичного виховання,
форму педагогічного управління інтересами і потребами студентства в галузі кіно, телебачення, відео,
зрештою, як галузь педагогічної науки про виховання особистості – кінопедагогіку. Невипадково
залучення до екранних мистецтв розглядається сьогодні як закономірність сучасного соціокультурного
процесу, в якому кіно поступово займає провідні позиції, навчаючи та виховуючи сучасну людину,
допомагаючи їй освоїти аудіовізуальними засобами навколишній світ та усвідомити себе в цьому світі.
Перспектива подальших досліджень полягає у підготовці ефективної методологічної бази щодо
застосування елементів кіномистецтва як фактора виховання студентської молоді.
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Матеріал надійшов до редакції 12.03. 2014 р.
Силко Е. Н. Организация проекта "Киноклуб" как эстетико-педагогическая внеаудиторная работа
со студентами педагогических ВУЗов.
В статье раскрываются исключительные возможности кинематографического искусства в контексте
эстетического воспитания студентов, расширения их мировоззрения в условиях внеаудиторной
работы; анализируется включение киноискусства к эстетико-педагогическим влияниям на
студенческую молодежь; выяснено, что элементы киноискусства вполне можно считать
эффективным средством художественно-эстетического воспитания студенческой молодёжи;
обосновано, что разнообразные функциональные возможности экранных искусств в жизни
современного общества можно рассматривать как фактор культурного развития личности.
Ключевые слова: воспитание, эстетическое воспитание, мировоззрение, кинематограф, студенчество.
Sylko E. M. The organization of the "Cinema Club" as the aesthetic and the educational extracurricular
work with the students of the pedagogical universities.
The modern man lives in the era of the information society where mass communication is a new medium of its
existence, the reality of modern culture. New technologies (especially audio-visual: films, television, video
and multimedia - internet) are involved into all spheres of life. Media have become the main means of
production culture nowadays (aesthetics society, education, industry, politics, etc.) and not only like a
communication mechanism. Students’ education as a particular social group that actively develops, becomes
more and more important today. It is very important to identify the degree of the various socio-cultural
factors’ influence on the process of identity formation. In the complex of the aesthetic factors influencing the
special role has the literature and the art, including-cinema. That’s why the actual problem of modern
pedagogy becomes the analyzing of the social and aesthetic effectiveness of cinema as a factor of youth’s
education. The article is about the exceptional cinematic art in the context of aesthetic education students,
expanding their world view in terms of testing work, including analyzing the experience of cinema to the
aesthetic and pedagogical influences on students. During the study was used the system theoretical methods:
a theoretical and systematic analysing of educational research and of literature and other sources;
classification, generalization, comparison led to the definition of the theoretical and methodological
foundations of the social and aesthetic effectiveness of cinema as a factor of youth’s education. The study had
found that the elements of cinema can be considered an effective means of artistic and aesthetic training of
the students. It proved that the various functionalities of Screen Arts in modern society can be considered as a
factor in cultural development, the formation of audiovisual means thinking as a system of aesthetical
training, educational administration shape the interests and needs of students in the field of films, television
and video, as a branch of educational science about the training of the personality – cinema pedagogy.
Keywords: student, education, aesthetical training, world-view, cinema.
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
САМОВРЯДНИХ СТРУКТУР ВНЗ
У статті розкрито сутність соціалізації особистості студента у процесі демократизації вищої школи
в Україні у контексті Болонської декларації. Автором проаналізовано роль органів студентського
самоврядування, інших громадських структур у визначенні змістово-ціннісних орієнтирів нової моделі
організації навчально-виховного процесу, здатність особистості до самоорганізації і соціальної
відповідальності перед собою і суспільством завдяки освіті на прикладі функціонування студентського
самоврядування Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Ключові слова: освіта, Болонська декларація, студентське самоврядування,
демократизація права, мобільність.
Актуальність теми полягає у визначенні нових змістово-ціннісних орієнтирів освітнього процесу,
що обумовлено особливостями ХХІ століття. Сучасна парадигма освіти спрямована на забезпечення
соціалізації особистості, її становлення як громадянина і майбутнього фахівця, орієнтована на створення
інтелектуального, духовного та виробничого потенціалу інформаційного суспільства. У процесі
формування вітчизняної освітньої політики сьогодення актуальності набуває визначення духовних,
світоглядних засад, системи ідей, концепцій бачення нового розвитку суспільства, що спиратиметься на
державні й суспільні механізми управління освітою, враховуватиме регіональні й місцеві особливості
роботи навчальних закладів. Має місце створення умов для свободи вибору освітніх технологій, методів,
практик для повноцінного розвитку кожної людської особистості, кожного громадянина України.
Уряд та парламент країни прийняли ряд законів та нормативно-розпорядчих документів про
реформування системи освіти, що визначили стратегію розвитку останньої в напрямі її неперервності,
демократизації та інтеграції у світовий простір зі збереженням національних надбань і вітчизняної
культури [1: 256]. До їх переліку відносяться Національна доктрина розвитку освіти України ХХІ ст.,
Закони України "Про освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність", "Про професійно-технічну
освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про дошкільну освіту", "Про вищу
освіту", а також державні стандарти і програми та ін.
Приєднання нашої держави до Болонської декларації визначило розвиток системи вищої освіти
України у напрямі її демократизації в загальному контексті європейської інтеграції, що вимагає
широкого залучення до управління навчально-виховним процесом вишу якісно нової системи чинників,
у якій головним суб'єктом є студенти та їх самоврядні структури. Важливість цієї стратегії розвитку
полягає в тому, що процес соціалізації особи відбувається паралельно з оволодіванням
фундаментальними знаннями,
набуттям професійного та соціального досвіду, прагненням до
самовдосконалення та самореалізації, формуванням самостійності та критичності мислення, творчого
потенціалу, активної життєвої позиції тощо [2: 12].
Ступінь наукової розробки проблеми. Наукові дослідження поняття "соціалізація", її сутності та
змісту розглядаються філософією, соціологією, психологією, педагогікою тощо. Дослідники Б. Ананьєв,
Л. Виготський, І. Кон, Т. Парсонс, С. Рубінштейн, П. Сорокін та ін. стверджують, що процес соціалізації
характеризується приєднанням, інтеграцією, входженням особистості в суспільство. У працях таких
науковців, як В. Андрущенко, В. Бех, І. Бех, Є. Бистрицький, В. Волович, І. Зязюн, А. Капська, Л. Коваль,
О. Кононко, В. Кремень, І. Надольний, Л. Орбан-Лембрик, В. Шинкарук наголошується на
перспективності цілеспрямованого корегуючого та спрямовуючого впливу на процес соціалізації молоді.
Різні аспекти позитивного досвіду демократизації сфери освіти, що отримані в контексті взаємодії з
європейськими державами, та їх адаптація до умов вищої школи України висвітлено в працях
В. Андрущенка, В. Беха, Я. Болюбаша, В. Кременя та ін. Водночас залишається ряд питань, що
потребують більш повного аналізу та вивчення досвіду, зокрема, на рівні студентського самоуправління.
Ми поділяємо думку Н. Лавриченко, що соціалізація полягає в тому, що індивід засвоює певну
систему знань, норм, цінностей, які дозволяють йому ставати особистістю, здатною функціонувати в
даному суспільстві. Проте джерелом соціалізації студента є не лише зміст навчальної діяльності у ВНЗ, а
й соціально-професійне оточення, студентська референтна група, ЗМІ, громадські об’єднання студентів
тощо. Процес становлення особистості як повноправного і самостійного суб’єкта суспільного життя і
діяльності (соціалізація) потребує не тільки певного часу, а й простору [3].
Мета дослідження – розкрити сутність соціалізації особистості крізь призму участі в роботі органів
студентського самоврядування ВНЗ у контексті демократизації системи освіти в Україні з урахуванням
євроінтеграційних устремлінь сучасного українського суспільства.
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Основними завданнями є з’ясування процесу соціалізації особистості через активне прагнення
студентів до самоорганізації свого життя і гуманізації змісту освіти; створення та функціонування
самоврядних структур ВНЗ; визначення шляхів поглиблення ролі студентського самоврядування у
демократизації системи вищої освіти України в контексті делегування владних повноважень
адміністрації ВНЗ самоврядним структурам.
Об’єкт дослідження – процес соціалізації студентів у навчально-виховному процесі як цілісній системі.
Предмет дослідження – студентське самоврядування як невід’ємний чинник соціалізації особистості
в умовах демократизації системи вищої освіти України (на прикладі функціонування студентського
самоврядування Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка).
У процесі виконання дослідження ми керувалися історичним, порівняльним методами, методом
аналізу та індукції тощо.
Соціалізація (від лат sосіаlіs – громадський) – це процес залучення індивіда до системи суспільних
відносин, формування його соціального досвіду, становлення й розвитку як цілісної особистості.
Соціалізація передбачає взаємодію людини з соціальним оточенням, яке впливає на формування її
певних соціальних цінностей та рис, на активне засвоєння й відтворення нею системи суспільних зв’язків
[4: 314]. Нова модель організації навчально-виховного процесу та інноваційні підходи до визначення
місця й ролі студента в ній формують нову парадигму світоусвідомлення, здатність особистості до
самоорганізації і соціальної відповідальності перед собою і суспільством. У ВНЗ формується професійно
спрямоване світосприйняття та самовизначення особистості студента, відшліфовуються професійні
уміння і навички, накопичується первинний професійний досвід. Навчальна діяльність виступає
важливим чинником, що впливає на процес соціалізації.
Важливу роль тут відіграють напрацьована законодавча база та її реалізація в освітній системі.
Насамперед, у навчально-виховному процесі освітніх закладів різного типу та форм власності через
систему лекцій, семінарських занять, семінарів-дискусій, семінарів-конференцій, підготовку наукових
доповідей та рефератів, круглих столів у ході вивчення соціально-гуманітарних наук. Саме вони
формують концептуальну ідею особистості, історичну освіченість, політичні цінності, ідеали, норми
політичної і правової поведінки, дають знання про систему прав і свобод людини і громадянина, їх
реалізацію в умовах різних державних і політичних режимів, готують кожну людину до виконання ролі
громадянина, формують культуру політичного спілкування, активну життєву позицію.
Відзначимо, що приєднання України до Болонського процесу стало поштовхом до вивчення
діяльності студентського самоврядування в країнах Європи та створення цієї важливої інфраструктури в
українському студентському середовищі. Студентське самоврядування формує свої керівні органи та
бере активну участь в управлінських процесах ВНЗ, забезпечуючи захист прав та інтересів осіб, які
навчаються у вищому навчальному закладі [5: 85].
Слід відзначити, що аналіз стану розвитку студентського самоврядування в Україні з урахуванням
інтеграційних процесів неможливий без аналізу подібних структур за кордоном. Зупинимось на стислому
аналізі діяльності студентських самоврядних органів у провідних країнах світу.
Особливістю Студентських Рад вищих навчальних закладів у Британії є наявність прогнозованого і
стабільного фінансування. Матеріальна підтримка надходить від університетів, державних установ,
меценатів, а також внаслідок комерційної діяльності – у розпорядженні органів студентського
самоврядування перебуває мережа різнопланових магазинів, розважальних та спортивних комплексів.
Крім того, студентські ради керують певними комерційними установами, які знаходяться на території
університету, публікують рекламну інформацію, друкують студентські газети, надають консультації та
поради щодо покращення навчання в університеті. Більшість Студентських Рад також спрямовують свою
діяльність на розвиток спорту, зокрема, діяльність спортивних клубів, різних клубів за інтересами та
волонтерські ініціативи [6: 15–16].
Студенти ВНЗ Франції можуть мати своє представництво у різноманітних установах на всіх
конституційних рівнях. На університетському рівні студенти обираються до Центральних рад
університету (Адміністративна рада, Наукова рада, Рада з питань навчання та університетського життя),
до студентських рад факультетів, а також до ради об’єднаних факультетів за певним напрямом
підготовки та ради в гуртожитках. Студенти, обрані до названих рад, обирають своїх представників до
Національної ради з вищої освіти. Паралельно проходять вибори на рівні кожного навчального округу до
Адміністративної ради Регіонального центру університетських та учбових справ. Студентське
самоврядування поширюється на міжнародний рівень, зокрема студенти беруть активну участь у
європейському союзі студентів. Окремою формою студентського самоврядування у Франції є синдикати,
які організуються на університетському та регіональному рівнях та об’єднуються в національні [6: 14].
У Німеччині існування органів студентського самоврядування у більшості округів передбачене законом,
їм дозволено отримувати фінансування від студентів, яких вони представляють. Це фінансування чимось
нагадує податок, який сплачує кожен студент за те, що студентська рада відстоює його права перед
адміністрацією. Студентські спілки також заробляють гроші, надаючи студентам соціальні послуги, такі як
проїзні квитки, гранти для незаможних, різні види суспільної та культурної діяльності [6: 51].
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Порівнюючи стан розвитку студентського самоврядування в Європі та Україні, ми поділяємо точку
зору, що в європейських країнах набагато вищий рівень усвідомлення суспільством та державними
органами влади ролі і значущості освіти як фактора національної безпеки. Саме тому європейське
студентське самоврядування (й освіта загалом) мають потужні економічні можливості, що забезпечують
студентам самостійність вирішення багатьох соціально-виховних освітянських завдань [6: 21].
Інтеграційні процеси орієнтують вищі навчальні заклади України до залучення студентів як
компетентних, активних і конструктивних партнерів до формування системи національної вищої освіти
як складової європейської. Функціонування будь-якої структури неможливе без законодавчої бази.
Методологічні засади громадського самоврядування знайшли відображення в Конституції України, а
питання студентського самоврядування – в Законі України "Про вищу освіту", Національній стратегії
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, інших нормативно-правових документах [7; 8; 9; 10].
На нашу думку, позитивним досвідом організації органів студентської громади стало створення на
державному рівні Всеукраїнської студентської ради (далі – ВСР) як консультативно-дорадчого органу
при МОН України, утвореного з метою врахування позиції студентів при виробленні та реалізації
політики України у сфері освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку молоді,
налагодження конструктивної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого
самоврядування й органами студентського самоврядування вищих начальних закладів [6: 19]. Саме через
різноманітні форми роботи (конференції, круглі столи, семінари тощо) студенти мають можливість
впливати на формування державної політики в освіті й науці. Освітня політика в умовах демократичного
суспільства в ідеалі має базуватися на основі висновків попередньо проведених досліджень, експертних
та громадських обговорень, в результаті яких повинні бути внесені на розгляд державних інституцій
відповідні проекти законів та(чи) зміни до чинного законодавства, бюджетні пропозиції тощо.
Відповідно до українського законодавства розроблено Положення про студентське самоврядування
Університету, яким передбачено закріплення квоти представництва членів студентського самоврядування в
колегіальних органах управління ВНЗ (не менше 10 %), визначено права та обов’язки студентів [10].
Ми вважаємо, що основними напрямами демократизації системи освіти є: виборність представників
студентського самоврядування, гласність їх діяльності, періодична звітність, участь у роботі керівних
органів ВНЗ (вчена рада, ректорат, деканат, ради факультетів тощо), підтримка запровадження двох
основних освітніх циклів (бакалавр, магістр), сприяння мобільності студентів, викладачів і науковців,
забезпечення якості освіти.
Проаналізуємо реалізацію вищезазначених положень у навчально-виховному процесі Глухівського НПУ
ім. О. Довженка (далі – ГНПУ). Відповідно до Статуту діють органи студентського самоврядування (далі –
ОСС) у формі студентського парламенту, на факультетах (інститутах) – студентських деканатів, старостатів,
ради студентських гуртожитків. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу,
факультету (інституту), коледжу, університету. Рішення ОСС мають дорадче значення [11].
Органи студентського самоврядування щоквартально організовують навчання студентського активу,
проводять дні самоврядування на рівні університету, факультету (інституту).
Реалізація принципу виборності полягає в праві кожного студента обирати і бути обраним до
керівних ОСС [12: 42]. Згідно з документами ГНПУ на загальноуніверситетській студентській
конференції обираються члени студентського парламенту та студентський ректор, члени Вченої ради
(10 %) від ОСС. Окрім того, на загальних зборах факультетів (інститутів) проходять вибори
студентських деканів (керівників), членів вченої та студентської рад факультетів (інститутів).
Визначальними є принципи загального, рівного, прямого виборчого права, таємність голосування.
Зупинимось на ключових проектах, що проводяться ОСС ГНПУ.
З 2001 року в університеті проводиться щорічний конкурс "Студент року" у номінаціях за
напрямками роботи. Цьому передує значна інформаційно-правова та організаційно-просвітницька
робота, а визначення переможців відбувається шляхом таємного голосування. На стендах розміщують
інформацію про кожного кандидата, згодом – про переможця факультету (інституту) та університету
кожної номінації. Створені виборчі комісії контролюють перебіг процесу голосування (здійснюється за
бюлетенями, виготовленими на бланках різного кольору, відповідно до номінації), здійснюють
підрахунок голосів, складають та підписують відповідні протоколи. Такі заходи формують у студентів
громадянську компетентність та громадянськість як невід’ємні складові процесу соціалізації.
Важливе місце займають соціологічні опитування, що мають на меті формування прозорості в
управлінні ВНЗ, підвищення якості освіти, запобігання та протидії корупції, формування
відповідальності за доручену ділянку роботи в Університеті.
Значну роль в роботі ОСС відіграє волонтерська діяльність, організована на базі Глухівського
міськрайонного територіального центру для дітей з обмеженими фізичними та розумовими
можливостями. Набуває розвитку й екологічне волонтерство. На Міжнародному форумі "Досвід
волонтерської роботи у ВНЗ у сфері реалізації соціальних проектів" (м. Суми, 2011) волонтери ГНПУ
відзначені дипломом ІІІ ступеня.
Можливість набути досвіду практичних професійних та управлінських навичок реалізується у
студентських будівельних загонах. Кваліфіковані робітники професійно-педагогічного коледжу
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університету спільно зі студентами спеціальності "будівельна справа" проводять ремонтні роботи в
гуртожитках та студентських аудиторіях. І це виправдано. Адже саме студентські будівельні загони
стали школою громадянського становлення В. Литвина, В. Кременя, ректора ГНПУ О. Курка та багатьох
інших знаних на сьогодні науковців, громадських і політичних діячів України.
Ради студентських гуртожитків ГНПУ, відповідно до делегованих їм адміністрацією ВНЗ
повноважень, формують списки та надають допомогу при поселенні студентів на кожен навчальний рік
(за рейтинговою системою), сприяють організації побуту, створенні та реалізації програм соціальної
адаптації студентів, проведенні різнопланових заходів тощо.
За ініціативою ОСС забезпечене такими виданнями, як "Урядовий кур'єр", "Голос України", "Освіта
України", що дає можливість своєчасно реагувати на зміни чинного законодавства, організовувати і
проводити відповідну роботу з формування інформаційних, комунікаційних, соціальних,
загальнокультурних, здоров’язберігаючих, громадянських компетентностей.
Ще однією складовою соціалізації особистості в контексті розвитку ОСС ГНПУ є дієва участь в
організації роботи територіальної громади через тісну співпрацю з органами місцевого самоврядування,
управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації. Залучення студентів до
складу молодіжних рад, проведення регіональних заходів, громадських слухань з обговорення нагальних
питань, обмін досвідом сприяють молодій особистості прагнути самовдосконалення, формувати й
утверджувати власну думку з будь-яких питань суспільно-політичного життя. На такі заходи
запрошуються науковці, педагогічні працівники, працівники управлінь юстиції різного рівня, начальники
та спеціалісти відділів державної виконавчої служби, служби у справах неповнолітніх, кримінальної
міліції, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, лідери громадських організацій.
Висвітлювати свою діяльність, проблемні питання, досягнуті результати студентське самоврядування
має можливість на сторінках університетської газети "Освітянські обрії", її додатку "Довженківець", а
також на сайті та на публічних сторінках у соціальних мережах.
Висновки. Процес соціалізації особистості є багатогранним. Його важливою складовою у вищому
навчальному закладі в контексті євроінтеграції України є самоврядні структури: студентське
самоврядування, волонтерська діяльність, будівельні загони, туристичні клуби та ін., що дає змогу
студентам відчути себе активними учасниками управління навчально-виховним процесом і разом з тим
зрозуміти, наскільки це важливо і відповідально – приймати рішення щодо організації та фінансування
навчального закладу, громадських заходів, певних проектів. Участь у роботі самоврядних структур
сприяє формуванню таких чеснот як порядність, відповідальність, толерантність, виваженість,
політкоректність тощо. Це також і реальна можливість показати себе, проявити свою ініціативність,
креативність, дипломатичність, набути навичок роботи в команді; бути освіченим громадянином і
лідером суспільно-політичних змін, активним учасником реформування вищої школи, її демократизації з
урахуванням суспільних інтересів; допомагає майбутнім фахівцям розробити індивідуально-орієнтовану
програму, спрямовану на формування особистості – громадянина України. На нашу думку, питання
розвитку студентського самоврядування мають бути невід’ємною складовою розвитку конкретного вишу
та національної системи освіти.
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Слинченко Л. В. Социализация личности студента в контексте развития самоуправленческих
структур ВУЗа.
В статье раскрыта сущность социализация личности студента в процессе демократизации высшей
школы Украины в контексте Болонской декларации. Автор проанализировал роль органов
студенческого самоуправления, других общественных структур в определении содержательноценностных ориентиров новой модели организации учебно-воспитательного процесса, способности
личности к самоорганизации и социальной ответственности перед собой и обществом, благодаря
образованию, на примере функционирования студенческого самоуправления Глуховского национального
педагогического университета имени Александра Довженко.
Ключевые слова: образование, Болонская декларация, студенческое самоуправление, демократизация,
права, мобильность.
Slinchenko L. V. Socialization of the student individuality in the context of university self-government
structures development.
National Doctrine of Education development in the Ukraine in the XXI century, Laws of Ukraine "On Education", "On
Higher Education", National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the period up to 2021 and so
on, have constituted the regulatory framework of the education system reform in Ukraine towards its continuity,
democratization and integration into international area while preserving national values and national culture. In the
course of our country's joining to the Bologna process one of the main subjects of educational process managing are
becoming university students and their self-governing structures. Instead, a number of issues come out, that require a
more complex analysis and study, including questions of the place and importance of student self-governance at the
university. On the example of the student government of the Olexander Dovzhenko Glukhiv National Pedagogical
University, being guided by historical, comparative and other methods, we prove that the student government is an
essential factor of socialization in terms of higher education in Ukraine democratization. The main currents in
education democratization are the election and reporting of the student government representatives, participation in
the university governing bodies work, facilitating the mobility of students, professors and researchers. A number of
projects, carried out by the student government of the Olexander Dovzhenko Glukhiv National Pedagogical
University, are aimed at the implementation of the issues mentioned above. Thus, an important part of the
socialization in higher education process are self-governing structures that enable students to feel like active
participants in the educational process management, to form such virtues as honesty, tolerance, restraint, political
correctness. At the same time the involvement of self-governing structures gives young people the opportunity to show
their initiative, creativity, diplomacy and gain skills in teamwork, become educated citizens and leaders of social and
political changes.
Key words: education, Bologna Declaration, students’ self-government, democratization, rights, mobility.
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ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В МЕЖАХ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
Статтю присвячено вивченню особливостей формування суспільства в сучасних умовах. Звернено увагу
на існування особистості, як складової постійно суспільства, що постійно розвивається і набуття
нових полікультурних якостей. Досліджено зв`язок функціонування окремої особистості, з її
полікультурними якостями з розвитком і існуванням суспільства загалом і в шкільних умовах. Звернено
увагу на трансформації в розумінні поняття полікультурність у молоді на прикладі студентівпрактикантів, її бажання займатися проблемами існування і розвитку суспільства. З`ясовано, як
актуальність, так і багатозначність терміну "полікультурність"в умовах освітнього процессу.
Виявлено, що дослідження проблеми полікультурності суспільства є проблемами не тільки певної
особистості, але й закладів їх перебування, шкіл.
Ключові слова: суспільство, особистість, полікультурність, полікультурність особистості, студентипрактиканти, освітній процес.
Міжнародний обмін і співпраця в різних галузях (політиці, культурі, економіці) залучає сьогодні
представників різних націй до безперервної взаємодії. Такий характер взаємних відносин між народами
робить актуальним виховання толерантності особистості, яка уміє жити в мирі, згоді з представниками
різних націй. Толерантні відносин молоді в умовах полікультурності веде до продуктивної і ефективної
взаємодії представників різних націй. Слова про толерантну поведінку молоді і продуктивні можливості
цієї поведінки легко промовити або почути, але достатньо важко досягнути таких відносин. Необхідність
формувати полікультурне суспільство, зорієнтоване на існування в мирних і продуктивних умовах є
актуальністю нашого дослідження. Освітня підтримка полікультурного становлення молоді різної вікової
складової передбачає актуальних, тобто сучасних педагогічних підходів в дослідженні, що також є
підтвердженням актуальності теми статті.
Метою дослідження є виявлення умов формування полікультурної особистості в освітньому процесі.
Нам досліджувався процес формування у студентів навичок полікультурності в умовах проходження
педагогічної практики в шкільних умовах.
Дослідники таких галузей, як філософія, лінгвістика, психологія, педагогіка, етнографія і деякі інші
займаються цією майже піковою проблемою – формування полікультурного суспільства – через
формування полікультурності у сучасної особистості.
Одними з найвидатніших дослідників філософського підходу до даного питання можна назвати:
М. А. Бірюкову, А. С. Капто, А. П. Садохіну, Н. Н. Федотову, Р. Г. Яновського. Питання полікультурних
відносин з позицій етнопедагогіки світотої бібліотеки представлені в працях: Ю. В. Арутюняна,
Ю. В. Бромлея, Б. С. Ерасова, А. Г. Здравомої, М. Н. Рассохі та інших.
Як ми бачимо проблеми, пов’язані з полікультурністю, дійсно є багатосторонніми проблемами, які
залучали фахівців різних галузей. Безумовно проблеми формування полікультурності у сучасної
особистості не могли оминути фахівці психологія. Позиція існування, дії, формування психології
толерантності, соціально-психологічні особливості етнічної толерантності в полікультурному суспільстві
є одним з основних об'єктів дослідження в працях: Н. А. Асташової, Г. В. Безюлєвої, Г. Н. Волкова,
В. А. Єршова, Н. В. Мольденгауера, Л. Л. Супрунова та інших психологів і етнопсихологів. Аналіз
праць: О. В. Аракеляна, Г. С. Гершунського, Н. П. Єдигова, І. В. Жуковського, В. П. Комарова,
B. C. Кукушіна, Г. В. Палаткіна, П. В. Степанов, інших дає можливість дослідити умови культури
формування міжнаціонального спілкування і її складові. Така велика кількість теоретичних досліджень з
даної проблеми залишає багато відкритих питання, щодо основ формування полікультурної особистості,
як складової полікультурного суспільства.
В даній роботі ми зробимо спробу розкрити зміст поняття "полікультурність" з позицій педагогіки.
Більшість вітчизняних дослідників звертаються до визначеннь терміна "полікурність", які дали
В. І. Матіс і І. О. Мальковська в своїх працях. В. І. Матіс встановив, що полікультурність — це
"сохранение и интеграция культурной самобытности личности в условиях многонационального
общества, что позволяет формировать толерантные отношения между разными национальностями,
воспитывать культуру межнационального общения". В свою чергу І. А. Мальковська поняття
"полікультурність суспільства" пов’язує з "мультікультуральним суспільством". В. І. Мальковська не
робить протиставлень між цими суспільствами, хоча і сприймає "мультікультурне суспільство" як
постійне повторювання однієї і тіє ж культури з позицій її варіювання. А звідси і відмінність
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сприймання, тобто за І. А. Мальковською мультікультуральне суспільсто – це результат обміну
етнокультурними різницями, які можливо регулювати [1: 3–4].
Існує іще одна позиція відносно існування полікультурності суспільства. За цією позицією
полікультурність – це не якість суспільства, а тільки фактор її розвитку. Вважається, що це фактор, який
сприяє соціально-економічному розвитку населення певної країни [1: 5].
Розповсюдженою є позиція сприймання полікультурності, виходячи тільки з терміна "культура".
Більшість дослідників поняття "полікультурність" сприймає як опис країни зі складною культурною,
етнічною, правовою складовою. Така позиція бачить в "полікультурності" не розвиток і формування
суспільства, а дослідження вже існуючих його норм [2: 13–15].
Іще однією позицією є відношення до полікультурності, як взаємодії локальних культур, можливості
їх вираження. Така етнолінгвістична, етнокультуристична позиція дає змогу розвиватись
етнопедагогічній позиції, щодо формування умов взаємодії і при тому вираження полі культурного
існування світу, і призводять до формування умов культурної толерантності особистості дитини [3: 1].
В даній роботі ми робимо спробу розкрити зміст поняття "полікультурність" з позицій педагогіки. В
освітній галузі полікультурність пропонується сприймати, як інтеграція людини в культуру і
безконфліктна ідентифікація особистості в багатокультурному суспільстві. Полікультурна освіта має
відповідати умовам, які висуває суспільство, що постійно змінюється. Перш за все освіта, що формує
полікультурну особистість, має дати гідну оцінку всім тим культурам до, яких відносяться діти певної
групи населення. В праці Бенкса і Бенкса вказується, що полікультурна освіта складається з трьох
компонентів: - всі діти мають вчитись, розвиватись в рівних умовах; - формування освітніх реформ, що
сформують рівні умови в навчанні; - константний процес розвитку, втілення в освіту умов формування
полікультурної особистості незалежно від її віку [4: 1].
Сьогодні освітні заклади України розробляють системи виховних, педагогічних заходів, які дають
змогу м’яко, ненав’язливо формувати у учасників навчального процесу відчуття єдності полікультурного
середовища. Студенти, які приходять на практику в загальноосвітні заклади також включаються в цей
процес. Кожна дисципліна відбиває позицію формування полікультурності, але особливо це відноситься
до дисциплін, так званого, гуманітарного блоку. Активна діяльність, проекти, фестивалі, аудиторні, поза
аудиторні заходи через діалоги про культуру народів світу, народів рідної країни, її регіонів, спілкування
різних поколінь, можливості поєднання різних часів дають змогу формуванню толерантності особистості
з метою її існування в полікультурному суспільстві.
Аналіз вищевказаних праць дав нам змогу дійти висновку, що полікультурна освіта формує людину,
здатного до активної й ефективної життєдіяльності в багатонаціональнім і полікультурнім середовищі,
що володіє почуттям розуміння й поваги до інших культур, уміннями жити в злагоді й спокої з людьми
різних національностей, рас, вірувань.
У цьому контексті, найважливішою складовою змісту загальної освіти стає культурний компонент у
системі виховання особистості. Культура, у тому числі національна, розглядається як одна з основ, на
якій будується зміст освіти, тому що прилучення до духовних цінностей, які були накопичені століттями,
грає винятково важливу роль у формуванні особистості.
Формування полікультурної особистості з загальнолюдськими цінностями, міжнаціональними
відносинами – важливе і складне питання теорії й практики освітньої роботи. Розв'язання даних завдань
обумовлюється включенням в освітній процес вчителів, що мають полікультурну грамотність, тобто
розуміють властивості середовища, у якому вони існують. Такий професіоналізм формується у студентів
не тільки через аналіз теоретичних праць, але і в умовах практичних занять в загальноосвітніх закладах.
Формування у студентів здібностей впливати на учнів, здатність здійснювати гнучкий підхід стосовно
національних і культурних норм відбувається також на основі їх культурного самопізнання.
Полікультурна педагогіка пригортає увагу широких верств громадськості, оскільки виявляє і
потребує адекватну педагогічну реакцію на такі проблеми: міжособистісні, між групові, міжетнічні
конфлікти, різні дискримінаційні явища, класові, політичні й релігійні протиріччя в сучасному світі.
Розвиток цього напрямку сучасної педагогічної науки й освітньої практики обумовлене суттю процесів
демократизації й гуманізації соціального життя, прагненнями створити суспільство, у якому
культивуються відповідні відносини до особистості, захист гідності й прав кожної людину.
Полікультурна педагогіка походить із того, що освіта і виховання включають безліч моделей існування
навчального закладу, навчальної групи, які відбивають цінності певних етнокультурних груп.
Аналіз праці O. Джуринського дав нам можливість вивести, що формування полікультурної
особистості в умовах полікультурної освіти можна поділити на три групи, відповідно до реалізації цілей:
плюралізм, рівність і об'єднання. 1. Плюралізм – мова йде про повагу й збереження культурного
різноманіття. 2. Рівність – підтримка рівних прав на освіту і виховання. 3. Об'єднання - формування в
дусі загальнонаціональних політичних, економічних і духовних цінностей. Відзначимо, що при
формуванні навичок полікультурності до інших культур толерантність, терпимість лише початок
прилучення до інших культур. За цим повинні випливати розуміння, повага й, нарешті, активна
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солідарність. Далі одержують визнання засновані на розумінні особливостей різних культур такі поняття,
як взаємодія, взаємозалежність, взаємообмін [5: 21–25].
Таким чином, полікультурна освіта – це одночасно придбання знань і виховання, передача більш точної й
досконалої інформації при безумовній повазі до груп етнічних меншин, подолання упереджень і заохочення
терпимості, поліпшення академічних досягнень учнів з етнічних меншин, сприяння досягненню ідеалів
демократії й плюралізму, які призведуть до формування полікультурної особистості. Досягнення
полікультурної освіти слід розглядати як частину реалізації педагогічних зусиль. Формування полікультурної
особистості відбувається при умові культурно-соціальної ідентифікації особистості. Така ідентифікація є
здібністю бути відкритим для інших культур, національностей, рас, релігій [2].
Формування полікультурної особистості передбачається через полізорієнтований зміст. Сюди
входять: соціокультурна ідентифікація особистості; освоєння системи понять і уявлень про
полікультурне середовище; виховання позитивного відношення до багатогранного культурного
оточення; розвиток навичок соціального спілкування. Майбутні освітяни, а в умовах педагогічної
практики студенти-вчителі, реалізовували одне з головних освітніх завдань, результат якого має
призвести до формування полікультурності у школярів. Спроби виховання духовної культури у
школярів, їх толерантності через працю з іншомовними текстами і виконанням завдань до цих текстів і
було головним завданням студентів-практикантів. З періоду теоретичної підготовки студенти вже знали,
що полікультурність найбільш чітко проявляється у взаємостосунках людей їх міжкультурних
комунікаціях, особливо в межах представників різних національностей [6: 23–29].
Учні відповідно до програми використовували підручник "Headway", в якому є достатня кількість текстів
про життя представників різних культур. Позитивною стороною цього підручника є фото біля кожного
тексту. Студенти з учнями мали змогу опрацьовувати (читати, переказувати, описувати, перекладати,
виконувати граматичні і лексичні завдання) ці тексти, концентруючись на педагогічних принципах ідучи крок
за кроком до головної своєї мети – формування полікультурності у школярів. Полікультурність з точки зору
освіти передбачає: виховання людської гідності й високих моральних якостей; виховання умінь співіснування
із соціальними групами різних рас, релігій, етносів; виховання толерантності, готовності до взаємного
співробітництва. При цьому головною функцією полікультурної освіти є усунення протиріччя між системами
й нормами виховання й навчання домінуючих націй і етнічних меншин.
На педагогічній практиці було зайнято 42 студенти. Тільки десять з них погодились прийняти участь в
проведенні експериментального навчання. Цікавими є мотивації відхилення пропонування усіх останніх
студентів. Головною причиною було відчуття, що нічого не вийде – 18 студентів. 7-м студентів вважали,
що підручника для такої справи недостатньо, а додатковим матеріалом може бути тільки відеоряд – різні
фільми. 1-студент вважав, що не потрібно використовувати аудиторний час на виховання. 1-студент
вважав, що полі культурності не існує взагалі. 5-студентів зовсім відмовились з причин не бажання
виконувати додаткові завдання. Ті десять студентів, які погодились опрацьовувати тему формування
полікультурності у особистості школярів, використовували тільки вже вказаний підручник, його малюнки,
тексти, вправи до них. Ми спостерігали майже всі уроки, на яких були проведені додаткові заходи, а також
програмні заходи. Результатами такого навчання студенти вказали: формування уявлень про різноманіття
культур і їх взаємозв'язки; усвідомлення важливості культурного різноманіття для самореалізації
особистості; виховання позитивного відношення до культурних розходжень; розвиток умінь і навичок
взаємодії носіїв різних культур на основі толерантності й взаєморозуміння.
Наше спостереження праці студентів в даному напрямку дало нам можливість відмітити формування
відчуття полікультурності і у самих студентів. Ми можемо стверджувати, що процес формування
полікультурності особистості є процесом обоюдним, він веде до взаємозбагачення і на рівні культур.
Результатом відбувається становлення й самовизначення особистості. Створення педагогічносприятливих умов призводить до більш ефективного і швидкого результату. Навчальні матеріали з
полікультурним освітнім урахуванням дають можливість досягти мети навчання. Культурні, виховні й
освітні інтереси етнічних меншин в умовах плюралістичного культурно-національного середовища
ведуть до швидкого формування полікультурності у особистості.
Однією з спроб відносно формування полікультурності є бачення особистості, як самостійної окремої
одиниці. Таким чином, полікультурна освіта покликана формувати і підтримувати різноманіття великих і
малих націй в умовах глобалізації сучасного світу. Виконані всіх до одної вправ є засобом збереження й
розвитку етнічних культур, включення цінностей етнічних культур у практику виховання й навчання й
тим самим вирішення актуальних проблем педагогіки. Сам по собі полікультуралізм в освіті допомагає
звернути різноманітність суспільства в корисний фактор його розвитку, забезпечує більш швидку
адаптацію людини до мінливих умов існування, допомагає йому сформувати більш багатогранну картину
світу. Завдяки діалогу культур студенти можуть не тільки проводити час разом, але і віддати учням
краще усвідомлення полікультурних відносин. Виконання вправ з рідної язикової культури світу. Все це
глибше проникає в сутність, ментальність народу, знаходить почуття національної гідності й поваги до
культурних цінностей інших народів. Крім того наявність полікультурного компонента в навчальних
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дисциплінах дозволяє вирішувати подвійне завдання: стимулювати інтерес учнів до нового знання й
одночасно пропонувати різні точки зору на навколишній світ.
За проведеними нами дослідженнями були зроблені наступні висновки і перспективи подальшої
праці: - актуальними є дослідження щодо формування полікультурності суспільства і їх продовження;
актуальним є дослідження формування кожної особистості, як складової полікультурного соціуму; важливим є те, що навчальні матеріали загальноосвітніх закладів зорієнтовані на полікультурний діалог;
- нажаль, ми можемо відмітити, що полікультурна освіта залишається на периферії в загальноосвітніх
закладах; - відмова студентів від участі в процесі полікультурної освіти, відсутність їх зацікавленості не
є відбитком необхідності інтенсифікувати наукові дослідження в даному напрямку; - керувати процесом
полікультурної освіти повинні зрілі фахівці, хто володіє, у свою чергу, полікультурним мисленням; - від
рівня полікультурної грамотності педагогів залежить дієвість напрямку.
Формування полікультурного суспільства через виховання полікультурної кожної особистості
важливо в умовах багатонаціонального суспільства, соціальна стабільність якого залежить від
полікультурності, толерантності педагогіки даного суспільства. Вважаємо рекомендувати подальші
дослідження даного напрямку в галузі теорії і практики педагогіки оскільки суспільство завжди
знаходиться в стані змін і потребує, як постійної підтримки, так і сприяння його розвитку.
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Ярмолович О. И. Поликультурность личности в рамках ее формирования.
Статья посвящена изучению особенностей формирования общества в современных условиях. Обращено
внимание на существование личности, как составляющей постоянно развивающегося общества и
приобретения новых поликультурных качеств. Исследована связь функционирования отдельной
личности, с ее поликультурными качествами с развитием и существованием общества в общем и в
условиях школы. Сделан аспект на трансформации в понимании понятия поликультурность у молодежи
на примере студентов-практикантов, их желания заниматься проблемами существования и развития
общества. Установлены как актуальность, так и многоаспектность термина "поликультурность" в
условиях образовательного процесса. Установлено, что исследование проблемы поликультурности
общества является проблемами не только отдельной личности, но и мест ее пребывания, школ.
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Ключевые слова: общество, личность, поликультурность, поликультурность личности, студентыпрактиканты, образовательный процесс.
Iarvolovich О. І. Formation of multicultural identity formation within its.
The article is devoted to studying the peculiarities of the society in modern terms. Attention is paid to the
existence of the individual as part of society and rozvyvayuchohosya constantly acquiring new multicultural
skills. Studied communication functioning of the individual, with its multi-cultural character of the development
and existence of society in general and in school settings. Attention is paid to the transformation in the
understanding of the concept of multiculturalism among young people as an example of its practicing, their
desire to deal with the existence and development of society. Since it` is proved as the relevance and ambiguity
of the term" multiculturalism"in terms of the educational process. We found that the research problem
multicultural society is not only a problem of a certain individual, but also their stay institutions and schools.
Key words: society, identity, multiculturalism, multiculturalism individual, student interns, educational process.
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СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ "МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАТИВНА
КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ"
У статті обґрунтовано поняття "міжкультурна комунікативна компетентність іноземних
студентів-медиків" на основі аналізу сучасної психолого-педагогічної літератури. Розглянуто
спектр напрямків формування міжкультурної комунікативної компетентності в умовах навчання
іноземній мові. Викладено принципи та підходи,які покладено в основу формування міжкультурної
комунікативної компетентності.
Ключові слова. Міжкультурна комунікація, комунікативна компетентність, міжкультурна
комунікативна компетентність.
Постановка проблеми. Актуальність проблеми формування міжкультурної комунікативної
компетентності студентів-іноземців, які навчаються у нашій країні, пов’язана з низкою обставин –
розвитком глобалізаційних процесів й суперечливим характером діалогу культур, розширенням
міграційних процесів у всьому світі, які створили потребу у нових формах міжкультурної й міжетнічної
взаємодії, а також із необхідністю оптимізації міжнаціональних відносин, потребою у системному
осмисленні здатності різних соціокультурних суб’єктів до комунікації та її аналізу як цілісного
соціокультурного явища.
У сучасних умовах посилюється значення розвитку ідеї міжкультурної освіти, і як її центрального
моменту – підвищення рівня соціальної й культурної компетентності в освітньому середовищі. Особливо
це значимо для студентів вузів соціальної спрямованості, а також медичних вузів, які у своїй майбутній
професійній діяльності стикаються з різного роду комунікативними бар’єрами спілкування, які
спричинені відмінностями у соціальному, політичному, етнічному, освітньому, релігійному відносинах
суб’єктів спілкування. Особливо це стосується студентів-іноземців, які навчаються в нашій країні.
Значимим фактором компетентності цих студентів виступає отримана ними якісна освіта, накопичений
соціальний досвід, уміння професійно застосовувати знання на практиці. На регіональному рівні у вузах
все більш усвідомлюється потреба у введенні регіонального компонента у програму освітніх курсів, які
розкривали б особливості соціокультурного, етнорелігійного і політико-економічного буття регіону, де
навчаються студенти-іноземці. Таким чином, у сучасній вищій медичній освіті актуалізується потреба у
формуванні нового типу особистості студента, у тому числі студента-іноземця, який володіє
необхідними знаннями і навичками ефективного спілкування, здатної ефективно вирішувати
комунікативні бар’єри в умовах різноманітних міжкультурних контактів.
У сучасній вітчизняній науці актуалізується потреба у системному соціально-філософському,
культурологічному та психолого-педагогічному дослідженні феномену міжкультурної комунікативної
компетентності, визначенні її місця й ролі у процесі підготовки майбутніх студентів-іноземців у
медичних університетах.
Аналіз останніх наукових джерел свідчить про те, що у сучасній педагогічній науці існують
об’єктивні передумови для дослідження проблеми розвитку креативного мислення студентів вищого
педагогічного закладу освіти.
Результати аналізу психолого-педагогічних праць свідчать про велику кількість наукових досліджень,
присвячених питанням теорії та практики формування компетентності, в тому числі й комунікативної
(Н. Бібік, Л. Морська, О. Овчарук, О. Пометун, А. Хуторськой, С. Шишов). Проблемі вивчення теоретикометодологічного забезпечення навчання іноземних студентів присвячено праці Т. Дементьєвої, А. Нікітіна,
О. Резван, О. Решетової, І. Родіонової, Н. Стєніної, А.-К. Тамєєма, Г. Шевчук тощо.
Проте залишається малодослідженою проблема формування комунікативної компетентності
майбутніх лікарів-іноземців із огляду на допрофесійну підготовку, з урахуванням вимог глобалізованої
сучасної освіти та концептуальних засад підготовки фахівців, викладених у Болонській угоді.
Мета статті полягає в обґрунтуванні поняття "міжкультурна комунікативна компетентність
іноземних студентів-медиків" на основі аналізу сучасної психолого-педагогічної літератури та
визначення структури цього поняття.
Виклад основного матеріалу. У науковій літературі визначені задачі сучасної міжкультурної освіти
у студентів, а саме: особистісний розвиток кожного студента, що передбачає індивідуальний підхід до
нього; розвиток етнічної й культурної грамотності, тобто досягнення студентами певного рівня
інформованості про особливості історії й культури наявних у суспільстві етнічних груп – власної та
"чужої"; усвідомлення взаємовпливу й взаємозбагачення культур у сучасному світі, розвиток
інтегративних процесів; формування етнокультурної компетентності, тобто не тільки позитивного
© Калашнік Н. В., 2014
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відношення до наявних у суспільстві різних етнокультурних груп, але й уміння розуміти їх
представників, взаємодіяти з представниками інших культур [5].
Різні форми взаємодії й спілкування представників різних культур передбачає наявність у них
необхідних теоретичних знань, психологічних якостей й практичних навичок для ефективної взаємодії,
сукупність яких можна визначити терміном "компетентність". Комунікативна компетентність складається
із певних якостей: здатності особистості прогнозувати комунікативну ситуацію, у якій відбувається
спілкування; наявність комунікативної виконавської майстерності, тобто вміння знайти адекватну щодо
теми спілкування комунікативну тактику та реалізувати комунікативний задум; здатності розібратися у
самому собі, власному психологічному потенціалі й потенціалі партнера; володіння навичками
саморегуляції у процесі спілкування, включаючи вміння переборювати психологічні бар’єри [1].
У соціології комунікативна компетентність зазвичай розглядається як якість, необхідна для ефективної
взаємодії із представниками різних соціальних груп населення як носіїв певних культурних й релігійних
традицій та оптимізації процесу міжкультурної комунікації. Звідси актуалізується задача звернення до
поняття "міжкультурної компетентності". При цьому, міжкультурна компетентність розглядається як
"позитивне відношення до наявних у суспільстві різних етнокультурних груп і добровільна адаптація
соціальних та політичних інститутів суспільства до потреб різних культурних груп" [1].
Специфічними рисами міжкультурної компетентності соціологи називають такі: відкритість до
сприйняття психологічних, соціальних та інших міжкультурних відмінностей; психологічна
спрямованість на кооперацію із представниками іншої культури; вміння розрізняти колективне й
індивідуальне у комунікативній поведінці представників інших культур; здатність переборювати
соціальні, етнічні й культурні стереотипи; володіння системою комунікативних засобів та правильний їх
вибір у залежності від ситуації спілкування; дотримання етикетних норм у процесі комунікації.
Важливими факторами компетентності людини виступають отримана нею якісна освіта, накопичений
життєвий досвід, вміння професійно застосовувати знання на практиці [1].
У сучасній психолого-педагогічній літературі конкретизована сутність міжкультурної комунікативної
компетентності стосовно вивчення студентами іноземної мови [2]. Під компетентністю розуміється
здатність творчо виконувати діяльність на основі сформованих мотивів, особистісних якостей, вміння
використовувати нормативно-проблемні зразки поведінки у професійній сфері. Оволодіння компетенцією
створює основу для розвитку професіоналізму й майстерності. Комунікація, при цьому, являє собою
соціально обумовлений процес передачі інформації й обміну думками, почуттями між людьми у різних
сферах пізнавально-трудової й творчої діяльності. Хоча поняття "комунікація", можна розглядати як синонім
поняття "спілкування", але комунікація ширше, ніж спілкування. Спілкування – усно-мовна вербальна й
невербальна взаємодія, яка реалізується у практичній діяльності [2].
Для розуміння сутності міжкультурної комунікативної компетентності є важливим визначений у
педагогічній науці спектр напрямків формування здатності до міжкультурної комунікативної компетенції
в умовах навчання іноземній мові. До них відносяться:
- полікультурний напрямок (збагачення своєї культури за рахунок прийняття іншої, готовність до
засвоєння іншої культури); прийняття нових знань про чужу культуру для більш глибокого пізнання
своєї; повага до всіх культур; бачення в іншомовній культурі не тільки і не стільки те, що людей
відрізняє одне від одного, скільки те, що зближує й поєднує, здатність дивитися на події та їх учасників
не з власної точки зору, а з позиції іншої культури;
- толерантність (спрямованість на взаємодію, вміння безконфліктно спілкуватися): здатність
взаємодіяти з людьми іншої культури на основі врахування їх цінностей, норм, уявлень; здатність
корегувати свою поведінку у процесі спілкування з людиною іншої культури; відсутність жорсткості у
поведінці; здатність співпереживати, відгукуватися на емоції, переживання носіїв іншої культури;
відчувати й розуміти настрої людей;
- поведінковий напрямок (комунікабельна поведінка): адекватна поведінка, прийнята у ділових
професійних сферах; знаходження конструктивних компромісів; вміння вступати у контакт й підтримку його;
- лінгвосоціокультурний напрямок (використання лінгвістичних засобів мови у відповідності з
культурними нормами мови у професійній сфері діяльності): вміння обмінюватися думками; вміння
активно слухати на основі повторення сказаного, робити резюме, підтримувати увагу до співрозмовника;
ставити питання, підштовхувати до роз’яснення сказаного [2: 12].
Завдання формування здатності до міжкультурної комунікативної компетенції здійснюється у
процесі мовної взаємодії: аудіювання, читання, говоріння, письма як у процесі аудиторних занять, так і
поза аудиторної роботи зі студентами. Аналіз наукової літератури дозволяє розглянути принципи й
підходи, які покладено в основу формування здатності до міжкультурної комунікативної компетенції.
Звернемося до наступних:
- усвідомлення студентами власної національної культури та рідної мови: з цією метою поєднання
комунікативно-діяльнісного підходу з соціокультурним, що дає можливість формувати не тільки
конкретні культурознавчі уявлення про країни співвивчаємих мов, але й стимулювати пізнання
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культурознавчого матеріалу про рідну країну, розвивати уявлення про рідну культуру на іноземній мові в
іномовному середовищі, в умовах міжкультурного спілкування;
- опора на фонові знання, соціокультурний фон в контексті якого функціонує іноземна мова, що
вивчається, так як для адекватної міжкультурної комунікації з носіями мови необхідні фонові знання, які
відіграють певну роль при використанні мови і тим самим здійснюють вплив на іншомовну
комунікаційну компетенцію студентів;
- навчання мовній взаємодії у контексті діалогу культур, що передбачає розширення кола культур й
цивілізацій, усвідомлення особистістю себе культурно-історичним суб’єктом, є підготовкою до
виконання в суспільстві ролі суб’єкта діалогу культур [2];
- гуманістична психологізація навчального середовища, що означає висунення студента як суб’єкта
міжкультурної комунікації та як суб’єкта мовного освітнього процесу, яка дозволяє говорити про
зміщення акценту в процесі навчання іноземній мові з викладацької діяльності на діяльність студента,
формування його як творчої особистості;
- інтерактивний характер діяльності студентів, що передбачає застосування сучасних технологій, які
забезпечують актуалізацію і розвиток особистісних якостей студентів (навчання у співробітництві, метод
поетів, інформаційні технології, дистанційне навчання на базі комп’ютерних технологій);
диференційований підхід до студентів, що ставить їх у ситуацію вибору, який стимулює до самостійності
й активності, розвитку рефлексії [2].
В енциклопедичному словнику "Психологія спілкування" (А. Бодалев) міжкультурна комунікативна
компетенція розглядається як поняття, що використовується у науковому ракурсі в 2-ох значеннях: як
синонім лінгводидактичного терміну "міжкультурна компетенція" і як самостійне поняття. Розрізняючи
поняття міжкультурна компетенція і міжкультурна комунікативна компетенція, ряд авторів вважають,
що міжкультурна комунікативна компетенція не тотожна ні комунікативній, ні міжкультурній
компетенції: міжкультурна компетенція напрямлена на співставлення мов і культур та її формування
може здійснюватися на рідній мові, у той час як розвиток міжкультурної комунікативної компетенції
вимагає вивчення іноземної мови. За такого підходу міжкультурна компетенція ототожнюється
загальним компетенціям, а міжкультурна комунікативна компетенція трактується як здатність і
готовність будувати відносини з представниками інших культур, як здатність і бажання досягти
розуміння у міжкультурних контактах вербальними й невербальними засобами. Це компетенція, яка
дозволяє мовній особистості вийти за межі власної культури і набути якості медіатора культур, не
втрачаючи власної культурної ідентичності. У змістовому плані міжкультурна комунікативна
компетенція являє собою систему знань, здібностей, умінь і психологічних характеристик індивіда:
а) знання умов і зусиль, необхідних для забезпечення ефективної міжкультурної освіти, яка передбачає
знання мови, що вивчається, у системі культури, усвідомлення загального й особливого між рідною і
новими мовами, культурами з точки зору соціокультурних практик, включаючи дискурсивні, етичні й
комунікативні засоби бачення й осмислення світу; б) вміння здійснювати міжкультурну взаємодію, що
передбачає комунікативне вміння на іноземній мові, вміння враховувати різницю у сприйнятті й описі
світу, вміння набувати й оперувати знаннями, суттєвими для культури, яка вивчається, вміння
інтерпретувати події, факти, переконання з точки зору не тільки власної, але й нової культури, вміння
виявляти толерантність й емпатію. Мова йде про множинність перспектив або більш широке поле зору,
що дозволяє індивіду у міжкультурних ситуаціях переборювати до певної міри свій его- й етноцентризм;
в) емоційне відношення, пов’язане з бажанням або небажанням досягти розуміння у міжкультурній освіті
та визнанням ціннісних орієнтацій власної культури як однієї з можливих точок зору [3].
Необхідність розведення понять міжкультурної компетенції та міжкультурної комунікативної
компетенції визнається не всіма дослідниками на тій основі, що формування концептуальної картини
світу пов’язане із засвоєнням та використанням мовного коду, тому, розвиток міжкультурної компетенції
завжди носить комунікативний характер. У цьому сенсі уточнення міжкультурної комунікативної
компетенції розглядається як надмірне, тому що створюється враження, що існує міжкультурна
комунікативна компетенція і міжкультурна компетенція некомунікативного типу [3].
Інші дослідники також розводять поняття міжкультурна компетенція і міжкультурна комунікативна
компетенція. Вони вважають, що міжкультурна компетенція спрямована на співставлення мов і культур
та її формування може здійснюватися на рідній мові, у той час як розвиток міжкультурної
комунікативної компетенції вимагає вивчення іноземної мови, вони, по суті, уподоблюють міжкультурну
компетенцію загальним компетенціям. По відношенню до ролі когнітивного аспекту міжкультурної
компетенції науковці виявляють єдність поглядів, пов’язуючи міжкультурну компетенцію із знаннями
специфіки культурного фону, у тому числі знаннями культурного модусу поведінки, які виявлені у
результаті порівняння культури країни, мова якої вивчається, та рідної культури. Підкреслюючи, що
вивчення іноземної мови та іншої культури тісно пов’язано із розвитком певних якостей особистості,
дослідники відзначають роль таких показників, як здатність до рефлексії, емпатія, толерантність по
відношенню до іншої культури та її представників, відкритість та допитливість. Узагальнення
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результатів багаточисленних досліджень дозволяє визначити міжкультурну компетенцію як здатність
особистості до самореалізації у межах "діалогу культур". Ця трактовка дає можливість охопити
онтологічний аспект становлення особистості: розвиток її комунікативного й культурного досвіду,
вироблення особистої позиції у діяльності, становлення індивідуальних форм спілкування з іншими
культурами. Суттєвим уточненням даного поняття є визначення міжкультурної компетенції як вищого
рівня володіння засобами здійснення міжкультурної комунікації між партнерами по взаємодії,
представниками різних культурних соціумів. Такий підхід дозволяє розглядати міжкультурну комунікацію
як специфічне системне утворення, яке реалізується у контексті міжкультурної освіти або навчання
міжкультурному спілкуванню, яке не зводиться до загальних компетенцій особистості. У змістовому плані
міжкультурна компетенція поєднує цілий комплекс умінь. До нього включаються: вміння оперувати
знаннями про систему мови, яка вивчається, у процесі комунікації, а також фоновими знаннями своєї
культури й культури інофона, вміння інтерпретувати явища іншої культури з позиції її представників,
сприймати й розуміти іншу цілісну систему, вміння спілкуватися з носіями іншої мови, іншої культури,
усвідомлюючи при цьому різницю у використанні засобів іноземної мови в залежності від ситуації,
репертуару ролей, норм, звичаїв іншомовної мовної поведінки, культурних традицій у порівнянні з різною
мовою й рідною культурою (Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987; Халеева И. И.
Основы теории обучения пониманию иноязычной речи (подготовка переводчика). – М., 1989.).
Термін "міжкультурна комунікація" у вузькому значенні з’явився у науковій літературі у 70-х роках
XX століття. У підручнику Л. Самовара й Р. Портера "Комунікація між культурами" (Communication
between Cultures), який був вперше опублікований у 1972 році, наводиться визначення, аналогічне
наведеному вище. До цього часу сформувався науковий напрямок, спрямований на вивчення
комунікативних невдач та їх наслідків у ситуаціях міжкультурного спілкування. Пізніше відбулося
розширення поняття міжкультурної комунікації на такі галузі, як теорія перекладу, навчання іноземним
мовам, порівняльна культурологія, контрактивна прагматика та ін. Нині наукові дослідження у галузі
міжкультурної комунікації фокусуються на поведінці людей, які стикаються з культурно зумовленими
відмінностями у мовній діяльності внаслідок цих відмінностей. Результатами досліджень стали описи
культурної специфіки в процесі інтерпретування ситуативних мовних дій комунікантів. Із самого
початку ці дослідження мали велике прикладне значення й використовувалися у багато численних
розробках для практичних занять (тренінгів) з розвитку кросс-культурної сприйнятливості [4].
Міжкультурна комунікація як суспільний феномен була викликана до життя практичними потребами,
які виникли внаслідок бурхливого економічного розвитку багатьох країн і регіонів, суттєвих змін у
технології, пов’язаній з цим глобалізації економічної діяльності. В результаті світ став значно менший –
інтенсивність довготривалих контактів зросла і продовжуює збільшуватися. Крім економіки,
найважливішими зонами професійної й соціальної міжкультурної комунікації стали освіта і наука.
Визнання абсолютної цінності світових культур, усвідомлення загрози знищення більшості традиційних
культур і мов призвели до того, що відповідні дисципліни почали бурхливо розвиватися, спираючись на
новий в історії феномен – інтересу народів один до одного [4].
Для розуміння сутності основного поняття нашої роботи міжкультурної комунікативної
компетентності важливим є його взаємовідносини із суміжними поняттями, у тому числі з іншомовною
комунікативною компетентністю. Науковці, які працюють у цій терені вважають, що концепція
вторинної мовної особистості вимагає іншої акцентуації власних якостей і властивостей. Їй, більшою
мірою, повинна бути притаманна міжкультурна компетенція, точніше, здатність людини до спілкування
на міжкультурному рівні. Це означає, що однобічна (однополярна) спрямованість культурологічного
(інокультурного) розвитку особистості повинна надати місце реалізації в цьому процесі діалогу культур
(за М. Бахтіним), іншими словами, двобічної (біполярної, міжкультурної) її підготовки [5].
Слід також уточнити особливості понять міжкультурної компетенції (МК) та міжкультурної
комунікативної компетенції (МКК) з метою уточнення меж й параметрів сучасної парадигми
професійної освіти. В цілому, у науковій літературі міжкультурну компетенцію розуміють як засновану
на знаннях, відносинах та вміннях здатність індивіда здійснювати міжкультурне спілкування. Мова йде
саме про міжкультурну комунікацію, врахування особливостей власної й чужої культури, тобто про
діалог культур, а не просто про спілкування з представниками інших лінгвосоціумів, що має місце при
іншомовній комунікативній компетенції. Крім того, автори фіксують свою увагу на відносинах
особистості, на її якостях, які виявляються в умовах міжкультурної комунікації [5].
Таким чином, міжкультурна комунікація аналізується не як самостійне й самодостатнє явище, а з
позиції особливого – міжкультурного – ракурсу розгляду традиційних компонентів іншомовної
комунікативної компетентності. За умови такого розуміння міжкультурна компетентність поступається
іншомовній комунікативній компетентності, ставши певним особливим компонентом останньої [5].
На наш погляд, серед цих точок зору найбільш цілісною та цінною є третя, згідно до якої
міжкультурна компетенція ширша традиційного розуміння іншомовної комунікативної компетенції. У
цьому випадку комунікативний компонент природним чином "вводиться" у структуру міжкультурної
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компетенції. Цікаво, у зв’язку з цим, зазначити це зрощення, інтеграцію двох компетенцій. У результаті
чого з’явилося й інтенсивно вивчається інтегроване явище – міжкультурна комунікативна компетенція,
яка є предметом нашого дослідження [5].
Отже, аналіз літератури доводить, що міжкультурна компетенція трактується в дослідженнях порізному. Одні дослідники розглядають її як здатність людей без взаємної дискримінації існувати в
одному суспільстві, інші – як здатність брати участь в іншій до цього культурі, треті – як ідентичність,
яка інтегрує знання та зразки поведінки, в основі яких лежать принципи плюралізму мислення й
усвідомлення історичності культурних процесів. Існує навіть визначення міжкультурної компетенції як
певної якості особистості, заснованої на тверезому усвідомленні світу, історії та готовність до дії.
Висновки. Таким чином, міжкультурна компетенція у її взаємозв’язку з комунікативною
компетенцією, може виступати в якості одного з показників сформованості професійної культури
майбутніх лікарів – іноземців. Міжкультурна компетенція пов’язана з осмисленням картини світу іншої
соціокультури, пізнанням змістових орієнтирів іншого лінгвоетносоціуму, вміння бачити подібність та
відмінність між культурами й застосовувати їх в контексті міжкультурного спілкування.
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Калашник Н. В. Сущность и структура понятия "межкультурная коммуникативная
компетентность студентов-медиков".
В статье обосновано понятие "межкультурная коммуникативная компетентность иностранных
студентов-медиков" на основе анализа современной псилого-педагогической литературы. Рассмотрен
спектр направлений формирования межкультурной коммуникативной компетентности в условиях
обучения иностранному языку. Изложены принципы и подходы,которые заложены в основу
формирования межкультурной коммуникативной компетентности.
Ключевые слова: Межкультурная коммуникация,коммуникативная компетентность, межкультурная
коммуникативная компетентность.
Kalashnik N. V. Suschnost' and structure of concept "Mezhkul'turnaya communicative competence of
students-physicians".
In the article there has been grounded the concept "cross cultural communicative competence of international
medical students" on the basis of the analysis of modern psychological literature. There has been considered the
range of direction of forming cross cultural communicative competence under the condition of teaching a
foreign language. There have been formulated the principles and approaches laid at the basis of forming cross
cultural communicative competence.
Key words: cross cultural competence, communicative competence, cross cultural communicative competence.

50

УДК 378.015.311:305(477)"196/198"
Г. Г. Петрученя,
старший викладач
(Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)
ganzia@meta.ua
ГЕНДЕРНА АСИМЕТРІЯ СТУДЕНТСТВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ
КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ В 60-80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
Розглянуто особливості формування гендерного складу студентства України у 60-80-ті рр. ХХ
століття як виміру прихованого навчального плану. Досліджено передумови та особливості формування
горизонтального та вертикального розподілу студентства за статтю, його вплив на формування
професійної сегрегації, яка виступала важливим ресурсом формування гендерної культури радянського
суспільства. Гендерний розподіл студентства, що створювався відповідно патерналістських настанов
радянської влади у сфері відносин статей, обмежував освітні можливості та перспективи професійної
самореалізації жінок. Він є впливовим фактором формування панівної гендерної культури, яка
обґрунтовує, транслює та відтворює професійну сегрегацію і тим самим потенціює гендерний розрив у
кар’єрних траєкторіях, доходах, доступі до ресурсів та прийняття рішень.
Ключові слова: формування гендерної культури, прихований навчальний план, гендерна асиметрія.
Вступ. Система освіти є одним із визначальних чинників соціального, економічного та культурного
розвитку країни. Отже саме вона постає одним із провідних інститутів запровадження у суспільстві гендерної
культури, що базується на ідеалах рівності. Однак, те, що Україна, яка за індексом гендерного розриву посідає
64 місце у світі, знаходиться за показником "освіта" на 27, а за показником "політичні права та можливості" –
на 119 [1: 8-12], свідчить, що сьогодні вища школа не може впоратися із цим завданням.
У процесі реалізації рівних прав на освіту існують певні нюанси, відмінності та обмеження, що
гендерно забарвлюють освітні можливості студентства та подальшу професійну траєкторію, сприяючи
відтворенню гендерної нерівності. При відсутності прямих дискримінаційних практик це здійснюється
через прихований навчальний план, що вміщує імпліцитні форми і смисли освіти – цінності, диспозиції,
норми, аттітюди та навички традиційної культури, які транслюються незалежно від мети уроку чи
предмету [2]. Вимірами прихованого навчального плану постають зміст навчання, ті відносини, що
складаються між учасниками навчально-виховного процесу, організація діяльності закладу освіти – і,
зокрема, гендерна асиметрія студентства. Професійна сегрегація, відображенням якої вона є, виступає
одним із важливих ресурсів гендерування, а отже й формування гендерної культури. Сутність та зміст
гендерної культури, а також умови та засоби її формування в сучасній вищій школі знайшли
відображення у роботах О. М. Кікінеджи, О. Б. Кізь, Л. М. Олійник, П. П. Терзі, С. В. Яшник та інших.
До історичного досвіду гендерного виховання і освіти студентської молоді України зверталися
В. О. Гайденко, Т. О. Дороніна, В. П. Кравець, О. Б. Петренко тощо. Проте, питання гендерної асиметрії
студентства як виміру прихованого навчального плану вищої школи України в 60-х – 80 роках ХХ ст.
висвітлювалися лише фрагментарно.
Мета статті: розглянути форми і виявити причини гендерної асиметрії студентства у вищій школі
України в 60-80-ті рр. ХХ ст. як виміру прихованого навчального плану та чиннику формування
гендерної культури
Результати дослідження. Уявлення про рівноправ’я чоловіків і жінок, що існує в українському
суспільстві, у буденній свідомості навіть не піддається сумніву та виступає фундаментом гендерної
культури сучасного українського суспільства. Воно бере витоки від конституційно проголошеного в
СРСР у 1936 році рівноправ’я жінок та чоловіків. Це потребує уточнення – рівноправ’я у специфічно
радянському розумінні. Саме ця специфіка визначала формування горизонтальної та вертикальної
гендерної сегрегації на ринку праці в СРСР попри проголошеної рівності "у всіх галузях господарського,
державного, культурного і громадсько-політичного життя". Горизонтальна професійна сегрегація
виявляється у нерівномірному розподілі статей по різним професійним галузям, вертикальна – у
нерівномірному розподілі статей по посадовій ієрархії та статусним посадам.
Конституція 1977 року декларувала: "Жінка і чоловік мають в СРСР рівні права. Здійснення цих прав
забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей в отриманні освіти та професійної
підготовки, у праці, винагороді за неї і просуванні по роботі, у громадсько-політичній і культурній діяльності,
а також спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок; створенням умов, що дають жінкам
можливість поєднувати працю із материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою
материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і
матерям, поступове скорочення робочого часу жінок, які мають малолітніх дітей" [3].
Тобто, найважливішими критеріями рівності визнавалися доступ до освіти і праці. Дійсно, частка
жінок у зайнятому населенні в СРСР значно перебільшувала аналогічні світові показники – у 1970 році в
© Петрученя Г. Г., 2014
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СРСР жінки складали більше половини всіх працівників народного господарства, тоді як у країнах
Європи – лише 29,1 %, Північної Америки – 26,6 %, Азії – 23,4 %, Африки – 23,8 %, Латинської Америки
– 12,2 % [4]. Особливістю гендерного складу радянського кадрового потенціалу було те, що жінки
помітно переважали серед фахівців із вищою і середньою спеціальною освітою. Так, у 1986 році в
Україні, де кадровий склад робітників і службовців на 52 % був жіночим, частка жінок серед спеціалістів
із вищою та середньою спеціальною підготовкою дорівнювала 60 % [розраховано за 5: 415-420].
Масштабне залучення жінок до висококваліфікованої праці стало прямим наслідком радянської
освітньої політики, що створила широкі можливості безкоштовного отримання освіти незалежно від
статі. В країні швидко зростала кількість осіб із вищою освітою, причому серед жінок швидше, аніж
серед чоловіків. Наприкінці 80-х років відсоток жінок серед студентів вищих навчальних закладів в
СРСР дорівнював 53,9 % та перебільшував відповідні показники більшості розвинутих країн світу –
Франції, США, Італії, Австрії, Японії тощо [6: 244].
Проте, Конституція, а також трудове, шлюбне та соціальне законодавство закріпили за жінками разом
із загальним громадським правом та обов’язком "сумлінно трудитися на користь вітчизни",
відповідальність за виховання дітей, побутові обов’язки. Оскільки репродуктивна праця жінок не
враховувалася як економічна участь, а натомість "підтримка материнства і дитинства" розглядалася як
пріоритет соціальної політики, жінки опинялись в уразливому становищі користувачів соціальних пільг,
що потребують державної турботи. Специфічно радянський підхід до рівноправ’я статей втілився в
офіційному гендерному контракті матері-трудівниці (так зване "подвійне навантаження"). Задля
створення умов поєднання щасливого материнства із працею Програмою КПРС приписувалося надавати
жінкам "відносно більш легкі і, в той само час, достатньо оплачувані роботи" [7: 97].
На практиці це втілилося в тім, що кваліфіковані та високоосвічені радянські жінки брали трудову
участь у галузях із меншою зарплатою – так, у торгівлі і громадському харчуванні, де жінок було 82 %,
вона дорівнювала 152,8 карб., в охороні здоров'я, фізкультурі та соціальному забезпеченні (жінок – 81 %)
– 134,9 карб., у народній освіті (жінок – 75 %) – 155,7 карб., у культурі (жінок – 73 %) – 118,1 карб. тощо.
У той само час, середня заробітна плата по республіці дорівнювала 195,6 карб., в маскулінізованій
промисловості – 215,7 карб., на транспорті – 228,1 карб., у будівництві – 244,6 карб. [5: 416-431].
Водночас, незважаючи на більший рівень професійної підготовки, жінки складали лише близько 15 %
керівних кадрів різного рівня. Особливо красномовно це виявлялося у такий фемінізованій сфері
професійної діяльності, як освіта, де жінки становили 75 % працівників [5: 465] і лише п’яту частину
керівників закладів освіти усіх рівнів [6: 22-23].
Таким чином, жіночими виявлялися сфери діяльності не лише такі, що відповідали стереотипам щодо
жіночих ролей у суспільстві (турбота, підтримка, обслуговування), а й такі, що відрізняються невисокою
заробітною платою та незначними можливостями кар'єрного зростання. Таким чином, в умовах
безпрецедентного залучення жінок у суспільне господарство, патерналістською політикою радянського
уряду створювалися передумови для виокремлення і закріплення сфер жіночої діяльності у суспільстві.
Хоча зазначені вище тенденції фемінізації сфер професійної діяльності є загальними для більшості
розвинених країн, в СРСР саме через високу економічну участь жінок вони суттєво впливали на гендерну
культуру суспільства.
Формування гендерної асиметрії студентів вищої школи мало характер сталої тенденції. Як елемент
прихованого навчального плану воно здійснювалося завдяки механізмам прямого чи опосередкованого,
навмисного чи ненавмисного регулювання статевого складу студентства по горизонталі чи по вертикалі.
Горизонтальне розшарування контингенту студентів, яке відбивало та відтворювало професійну
сегрегацію ринку праці, виявлялося як у статевому розподілі різних типів навчальних закладів, так і у
розподілі спеціальностей у межах самого закладу [8: 367]. Вузи промисловості та будівництва,
транспорту і зв'язку, у яких навчалося 43 % студентства, нараховували 60 % чоловіків,
сільськогосподарські – 35 %, тоді жінки складали 71 % студентства освіти, мистецтва і кінематографії, 70
% – вузів економіки і права, 63 % – охорони здоров'я, фізичної культури та спорту [5: 426-427].
Обмеження щодо отримання певних напрямів вищої освіти стосувалися, переважно, жінок та прямо
мотивувалися турботою про їх репродуктивне здоров’я. Прийняття у 70-х роках переліку шкідливих для
здоров’я та майбутнього материнства професій, у яких було заборонено застосовувати жіночу працю, привело
до розробки відповідних наказів Міністерства охорони здоров’я та Міністерства вищої і середньої спеціальної
освіти щодо медичного відбору осіб, що поступають у вищі навчальні заклади. Серед повних та часткових
обмежень через хвороби, рекомендації містили перелік спеціальностей вищих навчальних закладів, на які
обмежувався прийом жінок. За станом на 1976 рік цей список нараховував 25 спеціальностей [9]. Прямо
мотивовані необхідністю збереження репродуктивної функції жінок, передусім – фертильного віку, такі
обмеження сприяли закріпленню патріархатних уявлень про головне призначення жінки, її соціальну
функцію, про професійну меншовартість жіночої праці. Іншим наслідком такого підходу стала уразливість
чоловіків перед шкідливими умовами праці, адже акцент на охороні здоров’я жінок дозволяв уникнути
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проблеми безпеки праці та автоматизації виробництва. Ненавмисне заохочувалося ризикована поведінка для
чоловіків із халатним ставленням до власного здоров’я.
Специфіка радянського законодавства у сфері вищої освіти полягала у тім, що при значній кількості
відомств, яким підлягали виші, існували численні підзаконні та нормативні акти, що навіть при
відсутності прямих заборон обмежували можливості представників певної статі щодо отримання освіти у
певній галузі – наприклад військової. Якщо радянський жіночий гендерний контракт передбачав
реалізацію функцій матері-трудівниці, то у гіпермаскулінній мілітаризованій державі чоловічий
відбивався у термінах "трудівник" та "захисник". На початку 90-х років на території України знаходилася
частина загальної системи вищої військової освіти СРСР – 34 військово-навчальні заклади і 73 військові
кафедри цивільних вузів [10: 5]. Такі кафедри створювалися з метою підготовки офіцерів запасу з числа
студентів цивільних вузів. Законом СРСР "Про загальний військовий обов'язок" (1967 р.) студентам, що
пройшли підготовку за програмою кафедри надавалася відстрочка від призову на дійсну військову
службу [11], але, як правило, вони вже не призивалися. Це підвищувало привабливість вишів із
військовими кафедрами для чоловіків, позначаючись на статевому складі студентів.
Так само законом військовослужбовцям, звільненим із дійсної військової служби, надавалися
переваги при вступі у вищі навчальні заклади. Зокрема, з метою здолання фемінізації учительських
кадрів, що значно посилилася у 70-80-х рр., особлива увага приділялася залученню до вищих
педагогічних навчальних закладів юнаків. Для підвищення привабливості педагогічної професії, юнаки
демобілізовані з лав Збройних сил, отримували переваги при прийомі на підготовчі відділення, а також
забезпечувалися гуртожитком та стипендіями. Такий підхід був рекомендований як провідний для усіх
педвузів [12: 210-211, 226-228]. Вирішити проблему фемінізації освітньої галузі таким шляхом не
вдалося, проте це сприяло посиленню статевого розподілу спеціальностей у межах вузу.
Оскільки дійсна військова служба була громадянським обов’язком усіх чоловіків, а для жінок
передбачалася військова служба лише на добровільних основах, військові вузи та кафедри виявлялися
малодоступними для дівчат, а пільги для вступу до вищих навчальних закладів для звільнених у запас
військових службовців поширювалися лише на звільнених із дійсної служби, тобто на юнаків. Щоправда,
дівчат також готували до виконання обов’язку щодо захисту соціалістичної батьківщини – але на відміну
від хлопців, не до військової справи, а до медичної допомоги. Починаючи з 1960 року згідно Постанови
Ради Міністрів СРСР від 2 квітня 1960 № 356-145 і розпорядження Ради Міністрів СРСР від 25 вересня
1962 № 2684 у всіх гуманітарних вузах були створені кафедри Цивільної оборони, діяльність яких мала
яскраву гендерну забарвленість – вони готували студенток для резерву кадрів середнього медичного
персоналу цивільної оборони, а студентів – до викладання основ цивільної оборони в середніх школах. В
педагогічних вузах програму підготовки медичних сестер проходили студентки всіх факультетів, крім
факультету фізичного виховання. Після закінчення курсів студентки складали державні іспити,
одержували свідчення медсестер запасу й ставали на військовий облік. Диплом медичних сестер надавав
можливість працювати в подальшому на посаді медичної сестри у лікувально-профілактичному закладі
[13: 339]. Отже, у підготовці до зміцнення обороноздатності країни зберігався гендерний підхід, цілком
відповідний традиційним гендерним настановам – хлопці – захисники, дівчатка – в медицині.
Крім офіційних, існували і неписані правила щодо доступу дівчат до деяких видів професій та
напрямків вищої освіти. Так, дівчат не брали в особливо престижні навчальні заклади: в Московський
державний інститут міжнародних відносин – на факультет міжнародних відносин, в Московський
державний університет – на відділення міжнародної журналістики, в Інститут Військових перекладачів, а
також у військові та міліцейські училища і вузи [14: 125]. Існування таких заборон, на наш погляд, стало
прямим відображенням професійних гендерних стереотипів та практик, властивих традиційній культурі.
Організація навчально-виховного процесу у вищій школі як вимір прихованого навчального плану
транслювала смисли, що сприяли вертикальному гендерному розподілу студентства. Яскраво це
виявлялося в діяльності вузівського комсомолу. Партія здійснювала управління та керівництво системою
комуністичного виховання студентів через відділи науки та навчальних закладів при ЦК КПРС, яким
підлягали секретарі та відділи студентської молоді ЦК ВЛКСМ. У свою чергу, комітет комсомолу ВНЗ
та факультетів, бюро курсових комсомольських організацій та групорги академічних груп разом із
радами вузу і факультетів, адміністративними та профспілковими органами, керівними органами
громадських організацій, кураторами, органами студентського самоврядування і т. д. розглядалися як
складники керуючої системи управління комуністичним вихованням. Добровільна обов’язковість
членства в комсомолі обумовлювала формально-статистично гендерний паритет в ньому, як і те, що
члени ВЛКСМ складали абсолютну більшість студентів вищих навчальних закладів. У 1972 році
комсомол України на 55,3 % складався з жінок. 7,3 % комсомольців України були студентами вищих
навчальних закладів [15: 4]. Як відомо, суспільна діяльність комсомолу мала яскравий ідеологічний
уклін, а його реальна участь в громадсько-політичному житті країни була мінімальною, проте
помпезною. Мабуть тому в ньому відбилася специфіка радянського підходу до політичної участі жінок –
жінки або відсутні в політиці, або виконують в ній другорядні ролі.
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Так, відсоток жіночого прошарку у складі перших секретарів комсомольських організацій за даними
1967 коливався від 4,5 % у Хмельницькій області до 28 % у Запорізькій, тоді як у складі других
секретарів – від 36,3 % у Черкаській області до 62,5 % у Миколаївській. Найбільший сукупний прошарок
перших та других секретарів не перебільшував 43 % (Вінницька область). Відділ комсомольських
організацій ЦК ЛКСМУ не вбачав необхідності збільшувати прошарок жінок, якщо кількість їх серед
перших секретарів перевищувала 15-18 %, тоді як при загальній кількості 30 %, подальше збільшення
мало бути погодженим з ОК РКСМУ [16: 1-10]. Аналогічним чином, наприклад, дівчата виявилися в
меншості серед делегатів республіканського зльоту студентів-активістів, що відбувся у Києві 17-21
лютого 1969 р. – Харківська область послала 247 делегатів, з них лише 64 дівчини [17: 122-133], а
Ровенська – 27, з яких дівчат 11 [18: 49-51]. Не секрет, що школа комсомольського активізму ставала
стартовою площадкою професійної та громадської кар’єри молодого фахівця. Таким чином, система
лідерства та управління, що існувала у вузівському комсомолі, при формальній рівності освітніх прав та
можливостей студентів незалежно від статі, сприяла вертикальному їх розшаруванню – звичайно не на
користь жінок, закладаючи підмурок майбутній нерівності.
Висновки. Не можна не погодись, що професійний розподіл за принципом статі зазвичай
перетворюється на побудову ієрархії у царині соціальної та економічної оцінки функції, які виконуються
чоловіками та жінками; така оцінка є не на користь жінок, а її результатом є очевидна нерівність між
статями [19: 5]. Підґрунтя такого розподілу закладається ще у системі освіти, і передусім – вищої, що
забезпечує формування кадрового потенціалу країни.
Формування гендерної асиметрії студентства України в 60-80-ті роки ХХ століття, що супроводжувало
процеси виокремлення і закріплення сфер жіночої / чоловічої діяльності у суспільстві, значною мірою
зумовлювалося особливостями внутрішньої політики радянського уряду. У горизонтальній площині воно
відбувалося шляхами: а) прямого регулювання можливостей отримати вищу освіту певного напрямку
відповідно до вимог медичного відбору осіб, що поступають у вищі навчальні заклади залежно від статі;
б) при відсутності прямих заборон, опосередкованим регулюванням можливості щодо отримання освіти у
певній галузі через численні підзаконні та нормативні акти; в) неписаними правилами щодо доступу дівчат
/ юнаків до деяких видів професій та напрямків вищої освіти, що були прямим відображенням професійних
гендерних стереотипів та практик, властивих традиційній культурі.
Передумови вертикального розшарування студентства у прихованому навчальному плані
транслювалися через діяльність вузівського комсомолу. Наймасовіша молодіжна організація в СРСР
брала мінімальну, але демонстративну участь у громадсько-політичному житті країни, відбиваючи
специфіку радянського підходу до політичної участі жінок – знаходження на виконавських посадах.
Оскільки школа комсомольського активізму була стартовою площадкою професійної та громадської
кар’єри молодого фахівця, система лідерства та управління, що існувала у вузівському комсомолі, при
формальній рівності прав та можливостей студентів, сприяла вертикальному статевому їх розшаруванню,
закладаючи підмурок майбутній нерівності.
Через прихований навчальний план, важливим виміром якого є організація навчально-виховного
процесу, що виявляється серед іншого в горизонтальному та вертикальному гендерному розподілі
студентів, транслювалися (і транслюються досі) гендерні стереотипи про другорядність професійної та
суспільної діяльності жінок, яким відводилися допоміжна, вторинна функція, про меншовартість їх
професійного внеску, про пріоритетність для них приватного, особистого життя, їх нездатність до
управління та керівної справи тощо. Характеристики, які накладаються на певну стать через такі
стереотипи та зумовлюють цей розподіл, відбивають настанови, упередження та очікування традиційної
гендерної культури патріархатного типу. Гендерний розподіл студентської молоді, що стає передвісником
майбутньої гендерної сегрегації – як вертикальної так і горизонтальної, обмежує освітні можливості та
можливості професійної самореалізації для жінок. Тому він є впливовим фактором формування гендерної
культури, яка обґрунтовує, транслює та відтворює професійну сегрегацію і тим самим потенціює гендерний
розрив у кар’єрних траєкторіях, доходах, доступі до ресурсів та прийняття рішень.
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Матеріал надійшов до редакції 17.02. 2014 р.
Петрученя А. Г. Гендерная асимметрия студенчества в Украине как фактор формирования
гендерной культуры (60- 80-е годы ХХ века).
Рассмотрены особенности формирования гендерной асимметрии студенчества Украины в 60-80-е годы
ХХ века как измерения скрытого учебного плана. Исследованы предпосылки и особенности
формирования горизонтального и вертикального распределения студенчества по полу, его влияние на
формирование профессиональной сегрегации, которая выступала важным ресурсом формирования
гендерной культуры советского общества. Гендерная асимметрия студенчества, состоявшая под
значительным влиянием патерналистской советской политики в сфере отношений полов, ограничивала
образовательные возможности и перспективы профессиональной самореализации женщин. Доказано,
что гендерная асимметрия студенчества является влиятельным фактором формирования
господствующей гендерной культуры, которая обосновывает, транслирует и воспроизводит
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профессиональную сегрегацию, потенцирует этим гендерный разрыв в карьерных траекториях,
доходах, доступе к ресурсам и принятию решений.
Ключевые слова: формирование гендерной культуры, скрытый учебный план, гендерная асимметрия.
Petruchenya G. G. Gender Students Asymmetry in Ukraine as a Factor of the Gender Culture Formation
(the 60-80-ies of the XX Century).
Features of the Ukrainian students' gender asymmetry formation in the 60-80th years of the XX century as the
measurement of the hidden curriculum is discussed. The preconditions and forming peculiarities of the
horizontal and vertical students' distribution by gender, its effect on the occupational segregation formation,
which acted as an important resource of the gender culture of the Soviet society, are considered. Gender
students' asymmetry, formed under the considerable influence of the Soviet paternalistic policy in gender
relations, limited the educational opportunities and prospects of the professional women's self-realization. It is
proved that students' gender asymmetry is an influential factor of the dominant gender culture formation, which
justifies, broadcasts and reproduces the occupational segregation, potentiates by this the gender gap in career
trajectories, incomes, access to resources and decision-making.
Key words: gender culture formation, hidden curriculum, gender asymmetry.
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УДК 374.07
І. М. Суботницький,
викладач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ
ПОЧУТТІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА
У статті зроблена спроба виділення проблеми естетичного виховання сучасних школярів засобами
мистецтва З’ясовано, що у молодшому шкільному віці естетичне виховання здійснюється через
формування естетичних почуттів. Обґрунтовується, що головним завданням в питанні виховання в учнів
естетичних смаків вважається, насамперед, активізація емоційної сфери учнів та їхньої допитливості.
Аналізуються дидактичні можливості використання різних видів роботи на уроках мистецтва.
Ключові слова: молодші школярі, естетичне виховання, естетичні почуття, естетичні смаки,
мистецтво, музичне мистецтво.
У педагогічній літературі описано значний спектр можливостей естетичного виховання, однак
здебільшого він залишається пасивним у практичній діяльності вчителів, а часом унаслідок
недостатнього рівня професіоналізму і майстерності чинить зворотній до формуючого вплив. Тому
"школа не дає повноцінної художньої освіти, не закладає основ естетичного самовиховання молоді" [5:
85]. Міжнародна комісія з питань освіти в 1971–1972 рр. вивчала стан освіти в масштабах усієї земної
кулі. В доповіді комісії, зокрема, зазначалося, що "освіта здатна розвивати чи гальмувати творчість" [6:
387]. Ефективність естетичного впливу залежить від розуміння освіти: або освіта – це тільки механічна
передача знань, або – пробудження уяви, фантазії дитини. Комісія наводить приклад позитивного досвіду
роботи іспанського художника Рамона Санчо Міньяно, викладача малювання у середній школі. Він
повністю відмовився від копіювання натури, не навчає дітей основам живопису, а рекомендує своїм
учням малювати з уяви. Учні Міньяно слухають музику, зокрема класичну, а потім намагаються
"перекласти" музичні образи на мову фарб. Досвід іспанського художника цікавий уже завдяки спробі
синтезувати два види мистецтва – поєднання слухових і зорових вражень [6: 387]. Ці та інші фактори
спонукають педагогів і науковців до пошуків результативних і більш досконалих шляхів використання
можливостей прекрасного, художнього і мистецького. Зокрема, Л. Масол пропонує "Концепцію
художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх закладах України", яка передбачає наскрізну
естетизацію життєдіяльності навчального закладу [12: 270]. До того ж, оскільки жодна інша сфера
людської діяльності не має такої глибини емоційного впливу на людину як мистецтво, дослідники
надають особливої уваги вивченню внутрішніх психологічних особливостей індивіда, які розвиваються у
динаміці (задатки, здібності, обдарованість, талановитість, геніальність), і розробці відповідних методик
їх виявлення [6: 383]. Наприклад, літературознавець П. Білоус подає деякі психодіагностичні методики
вивчення літературних здібностей у своїй книзі для вчителів і учнів "Психологія літературної творчості"
[1: 77–95]. Та будь-яким нововведенням передує формування гармонійної, цілісної особистості студента,
у майбутньому – вчителя. "Реалізація завдань естетичного виховання школярів ставить принципово нові
вимоги до педагогічних працівників", – наголошує дослідниця О. Красовська [5: 85]. Тому закономірно,
що тема естетичного виховання майбутнього вчителя всебічно представлена в педагогічних
дослідженнях Г. Фешиної, Г. Петрової, І. Зязюна, Л. Хомич, А. Комарової, В. Подрєзова та ін.
Одностайним є погляд науковців на можливість пізнання світу і людини в ньому завдяки мистецтву.
"Мистецтво сприяє розвитку свідомості та переконань людини не менше, ніж наука", – стверджує
С. Клименченко [4: 121]. За Л. Суходольською-Кулешовою, естетичне осягнення світу містить у собі
чотири види діяльності: пізнавальний, ціннісно-орієнтуючий, перетворюючий і комунікативний, які
об’єднуються у художній творчості та є її підсистемами [8: 83]. Внутрішня (змістова)
багатоструктурність поняття "естетичне виховання" вимагає гнучкого підходу до його визначення [7:
286]. По-перше, естетичне виховання відображає своєрідний аспект усіх інших видів виховання; подруге, у його зміст входять близькі до нього поняття такі, як "художнє виховання", "естетична і художня
освіта", "естетичний розвиток особистості, суспільства", тобто поняттю "естетичне виховання" іманентна
певна системність, що є його характерною ознакою [8: 287–288].
Поняття "естетичне виховання" поглиблюється також у контексті філософського осмислення.
"Розглядаючи естетичне з філософських позицій, – пише С. Клименченко, – ми виявляємо при цьому
внутрішню спорідненість, суттєву єдність етичної та естетичної сфер у ставленні людини до наслідків
культурно-історичного процесу, до навколишнього середовища. З гуманістичної точки зору прекрасним
є те, що духовно підносить людину і робить її шляхетною. Етичне не може бути визнане моральним,
якщо воно внутрішньо не пов’язане з прекрасним. Тому розвиток особистості можливий лише за умови
врахування взаємодії цих сторін виховання, коли міжособистісні взаємостосунки передбачають своє
становлення не тільки через осмислення правильності вчинку, відповідності його моральним потребам
© Суботницький І. М., 2014
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суспільства, але й через естетичне переживання його краси і довершеності" [4: 120]. Таким чином,
естетичне виховання постає як система формування не тільки цілісного сприймання та розуміння
"прекрасного" в мистецтві та дійсності, але й естетико-етичної, гуманістичної культури вчинку людини.
Естетичне виховання передбачає пізнання світу, світу і людини через мистецтво. Естетичне
виховання – один із ефективних інструментів формування гармонійної і цілісної особистості: "Воно
захоплює в поле своєї дії всю особистість", – зазначає Ю. Борєв [2: 480], і в цьому його важливе
значення. Його мета – спонукати людину до творчості, сприяти удосконаленню власне "естетичної
області свідомості" [2: 480], яка "складена" із естетичних смаків, ціннісних орієнтацій, ідеалів, установок,
критеріїв. Таким чином, естетичне виховання у ширшому від педагогічного значенні постає як необхідна
умова універсалізації духовної культури особистості у всіх проявах буття [7: 295].
Основною метою естетичного виховання дитини є формування її естетичної культури, тобто
здатність особистості до повноцінного сприймання, адекватного розуміння прекрасного у мистецтві і
дійсності, прагнення й уміння будувати своє життя за законами краси. Необхідним компонентом
естетичної культури є естетичні почуття – емоційні стани, що викликані оцінним ставленням людини до
явищ дійсності і мистецтва. Саме мистецтво має унікальні можливості в розкритті духовності людини,
всього багатства її почуттів та роздумів.
В учнів молодшого шкільного віку естетичне сприймання має наочно-дійовий характер. Емоційне
життя молодших школярів досить насичене і активне. Для цього віку характерні швидкість
безпосереднього прояву почуттів, вразливість. Разом з тим, естетичні почуття не мають ще повної форми
вираження. Тому умови, створені вчителем, повинні мати гармонійне поєднання всіх аспектів естетичного
виховання, передбачати і активізувати стимули для виникнення і прояву естетичних почуттів.
Кожна навчальна дисципліна сприяє естетичному вихованню, але найбільший вплив мають уроки музики.
У руках учителя музики – один із найсильніших засобів впливу на думки й почуття дитини. "Без музики
важко переконати людину, яка вступає у світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання по суті, є
основою емоційної, естетичної, моральної культури. Музика є одним з найтонших засобів привернення до
добра, краси, людяності", – ці слова педагога-гуманіста В. Сухомлинського конкретизують звичну для нас
тезу про музичне виховання, насамперед як про становлення особистості людини [9: 278].
Важливе місце у формуванні естетичних почуттів займають погляди, методи і роботи відомих
педагогів-новаторів та сучасних педагогів-практиків. Вони не одноразово наголошували на важливість і
необхідність формування естетичних почуттів засобами музики. Дослідивши праці деяких, можна з
впевненістю стверджувати, що кожен з них розпочинав зі створення особливих умов, зі
цілеспрямованого, свідомого слухання музики, з власного прикладу.
Вагомий внесок в музично-естетичне виховання учнів зробили такі видатні педагоги як
В. Сухомлинський та Д. Кабалевський.
На сучасному етапі розвитку освіти дану проблему розглядають Е. Печерська, А. Єрохіна, О. Деркач,
Л. Паньків, Т. Браніцька, І. Бондарчук, С. Науменко, О. Ростовський, Т. Зайцева.
Дослідники наголошують на тому, що для формування естетичних почуттів молодших школярів
необхідно використовувати на уроках музики казкові сюжети, так як казка – це улюблений дітьми
літературний жанр; приваблюють і незвичайні казкові сюжети, і яскраві образи, що запам’ятовуються.
Казкові сюжети можна використовувати на різних етапах уроку музики: у процесі хорового співу,
слухання музики, ознайомлення дітей з музичною грамотою та ін. і це можуть бути не тільки народні та
авторські казки, але й ті, що складає вчитель.
Практики велику увагу приділяють формуванню естетичних почуттів дітей молодшого шкільного
віку засобами музики. Вони пропонують прослуховування музичних творів використовувати не тільки на
уроках музики, а й на уроках інших предметів художнього циклу, зокрема – образотворче мистецтво,
художня праця, читання та інших.
Як зазначалося вище, ряд науковців вважає основною формою організації естетичного виховання
учнів – урок музики. Розвиткові музичного інтересу сприяють ігрові ситуації. Вони допомагають
підтримувати інтерес дітей до уроку, забезпечити емоційне розвантаження, сприяють розвитку музичних
здібностей молодших школярів, а також естетичному вихованню.
Музика – є могутнім засобом формування естетичних почуттів. Чутливість сприймання мови музики,
розуміння її залежить від того, як у дитинстві й отроцтві сприймалися твори, складені народом і
композиторами. Уміння слухати і розуміти музику – це одна з елементарних ознак естетичної культури.
Тому головним завданням в питанні виховання в учнів естетичних смаків вважається, насамперед,
активізація емоційної сфери учнів та їхньої допитливості. Оскільки будь-які здібності дитини розвиваються
в діяльності, зокрема, духовній, треба залучати їх до виконання цікавих вправ, які допомагають учням
набути навичок та вмінь у визначенні найрізноманітніших людських почуттів і переживань.
Урок музики, як і будь-який інший, ґрунтується на загальних дидактичних принципах виховуючого
навчання, свідомості, систематичності, доступності, наочності, міцності знань, навичок і вмінь. Але у
навчанні музики важливе місце посідають твори мистецтва, тож у роботі з ними необхідно
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дотримуватись таких принципів, як єдність емоційного і свідомого, художнього і технічного. Тому
обов’язковою якістю уроків музики має бути їх емоційна насиченість, творчо активне естетичне
ставлення учнів до кожного виконуваного завдання [11: 27].
На уроках музики можна використовувати такі види робіт: прослуховування музичних творів,
виконання пісень, рольові ігри, рух під акомпанемент, моделювання різних життєвих ситуацій,
пластичне інтонування, створення пластичних епізодів. Також можна використовувати різні види робіт у
взаємозв’язку, оскільки це сприяє активізації асоціативних зв’язків у дітей і викликає в них естетичні
переживання. На практиці системність робіт може виявлятися таким чином: прослуховування, створення
схем, рухи під музику, робота над словниковим запасом, моделювання виходу із ситуації, що склалася,
створення малюнків, пластичне інтонування чи створення пластичного етюду.
Отже, при організації та проведенні уроків музики важливе місце посідає створення сприятливої
морально-психологічної атмосфери, що обумовлюється викликом почуттів які активізують розвиток
творчості, ініціативи і самостійності вихованців, таким чином готується ґрунт для кристалізації
естетичного виховання школярів. Все викладене, природно, потребує подальшого теоретичного
узагальнення та практичного дослідження.
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Суботницкий И. Н. Эстетическое воспитание младших школьников через формирование
эстетических чувств посредством искусства.
В статье сделана попытка выделения проблемы эстетического воспитания современных школьников
средствами искусства. Выяснено, что в младшем школьном возрасте эстетическое воспитание
осуществляется через формирование эстетических чувств. Обосновывается, что главной задачей в
вопросе воспитания у учащихся эстетических вкусов считается, прежде всего, активизация
эмоциональной сферы школьников и их любознательности. Анализируются дидактические
возможности использования различных видов деятельности на уроках искусства.
Ключевые слова: младшие школьники, эстетическое воспитание, эстетические чувства, эстетические
вкусы, искусство, музыкальное искусство.
Subotnytskyi I. M. Aesthetic Education of Junior Pupils through the Aesthetic Feelings Formation
by Means of Art.
The author makes an attempt to highlight aesthetic education problems of contemporary pupils through art. It is
emphasized that aesthetic education is presented as a forming system not only of holistic perception and
understanding of "beauty" in art and reality, but also of aesthetic, ethical and humanistic culture of human behaviour.
It is found that the main purpose of aesthetic education of a child is the formation of an aesthetic culture which in its
turn consists of such important components as aesthetic sense and aesthetic tastes. The author analyses didactic
possibilities of using different types of art in aesthetic education. It is substantiated that one of the most effective means
of junior pupils' aesthetic feelings formation is music. It is proved that the main task in pupils' aesthetic tastes
formation is first of all activation of the pupils' emotional sphere and their curiosity.
Key words: junior pupils, aesthetic education, aesthetic senses, aesthetic tastes, art, musical art.
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(Коростишівський педагогічний коледж)
РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ У ЧОЛОВІЧИХ ГІМНАЗІЯХ КИЇВСЬКОГО УЧБОВОГО
ОКРУГУ У ПЕРІОД ШКІЛЬНИХ РЕФОРМ 1864 ТА 1871 РР.
У статті на основі аналізу опублікованих і архівних матеріалів висвітлено регіональні особливості
процесу вивчення стародавніх і нових іноземних мов у чоловічих гімназіях Київського учбового округу в
період підготовки і здійснення реформ шкільної освіти 60-х – 70-х років ХІХ ст. Розглянуто тогочасні
плани та програми і на їх основі проаналізовано методику проведення занять з іноземної мови.
Акцентовано увагу на використання зарубіжних методів (метода Робертсона, генетичного метода
Магера) в організації іншомовної освіти.
Ключові слова: чоловічі гімназії, іншомовна освіта, стародавні мови, нові мови.
Сучасний процес реформування системи шкільної освіти в Україні супроводжується активним
впровадженням у шкільну практику нових типів загальноосвітніх навчальних закладів – гімназій, ліцеїв,
колегіумів. Звернення до цих форм середньої освіти відображає пошук нових засад організації навчальновиховної діяльності та управління нею, методів та технологій роботи, формування в учнів інноваційного типу
культури та мислення. Володіння іноземними мовами є предметом спеціальної уваги у цих закладах.
Для успішної роботи названих вище навчальних закладів важливим є вивчення, об’єктивна оцінка,
узагальнення і врахування кращих історичних традицій вітчизняної освіти з метою оптимального
поєднання класичної спадщини минулого і сучасних досягнень наукової думки і шкільної практики.
Аналіз стану розробленості цієї проблеми дає підстави стверджувати, що хоча історія розвитку
вітчизняної середньої освіти здавна привертала увагу дослідників та історіографів, доцільним є більш
цілеспрямований розгляд особливостей розвитку змісту й процесу, цільової спрямованості й
результативності вивчення іноземних мов у різних типах навчальних закладів. За останні роки з’явилася
ціла низка праць, пов’язаних з вивченням історії розвитку іншомовної освіти в Україні. Серед них можна
назвати дисертаційні дослідження Н. Борисовою (2004) теоретичних і методичних засад навчання
іноземних мов у школах України в 1917–1933 рр., Л. Гульпою (2007) становлення та розвитку
іншомовної освіти у середніх навчальних закладах Угорщини від середини XIX до початку 80-х років
ХХ сторіччя, А. Долапчі (2008) теорії і практики навчання іноземних мов як складової змісту гімназійної
освіти другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Науковий доробок у цьому напрямі доповнюють
статті і монографії І. Мозгової (2004) з оглядом вивчення іноземних мов в Острозькій колегії, братських
школах і Києво-Могилянській академії, О. Мисечко (2005, 2008) з питань поширення іншомовної освіти
на українських землях у XV–XX століттях та її кадрового забезпечення, Б. Лабінської (2010–2013) з
аналізом історії розвитку методів навчання іноземних мов на західноукраїнських землях у ХІХ–ХХ ст.
Проте особливості розвитку іншомовної освіти в окремих регіонах досі залишаються недостатньо
висвітленими. Тим часом регіон Київського учбового округу складає особливий науковий інтерес, оскільки
він має давні культурно-освітні традиції; в ньому зосереджувалися одні з перших середніх навчальних
закладів різних типів на українських землях; він приваблював до себе передові педагогічні сили.
З огляду на викладене вище, метою цієї статті є виявити особливості змісту й процесу вивчення
іноземних мов у чоловічих гімназіях Київського учбового округу в період підготовки і здійснення
реформ гімназійної освіти 60-х – 70-х років ХІХ ст.
Напередодні шкільної реформи 1864 р., у 1857 році, за даними української дослідниці
А. Лопухівської, кількість учнів у чоловічих гімназіях Київського учбового округу у складі Київської,
Чернігівської, Волинської, Подільської і Полтавської губерній становила 3209 осіб: у Житомирській –
600, Київській 1-й – 215, Київській 2-й – 625, Полтавській – 399, Білоцерківській – 220, Подільській –
400, Ніжинській – 260, Чернігівській – 240, Новгород-Сіверській – 250 учнів [5: 14]. Поступово кількість
учнів у гімназіях округи зростала. Зокрема, на 1 січня 1865 р. тільки у 7-ми чоловічих гімназіях
Київської, Волинської і Подільської губерній навчалося загалом 3175 учнів, у т.ч. в 1-й Київській гімназії
– 384 учні, 2-й Київській – 602, Білоцерківській – 346, Житомирській – 484, Рівненській – 375, Кам'янецьПодільській – 372, Немирівській – 612 учнів [2: 106]. На 1 січня 1874 р. у Київській учбовій окрузі
налічувалося вже 11 чоловічих гімназій; у цей час були відкриті колегія Павла Галагана в Києві та
Лубенська й Прилуцька гімназії. Тобто з кінця 50-х років і до початку 70-х років ХІХ ст. кількість
гімназій у Київському учбовому окрузі і учнів у них постійно зростала.
Іноземні мови (стародавні – латина й давньогрецька та нові – німецька й французька) як обов'язкова
навчальна дисципліна увійшли до змісту гімназійної освіти одразу з часу відкриття перших гімназій.
Під час підготовки проектів нового Статуту гімназій 1864 р. у гімназіях Київського учбового округу
відбувався аналіз успішності тогочасної іншомовної освіти і розроблялися пропозиції щодо покращення
© Хмелівська C. І., 2014
62

C. І. Хмелівська. Розвиток іншомовної освіти у чоловічих гімназіях Київського учбового округу
у період шкільних реформ 1864 та 1871 рр.

її результативності. Одна з пропозицій, висунутих педагогічною радою 1-ї Київської гімназії, виглядала
досить інноваційною і стосувалася запровадження більш рівномірного розподілу учнів для вивчення
нових мов за віком і рівнем підготовки. Пропонувалося взагалі відділити викладання нових мов від
інших предметів гімназійного курсу і перерозподілити усіх учнів усіх класів за окремими групами, так
щоб в одній групі знаходилися учні різних класів, але з однаковим рівнем володіння німецькою чи
французькою мовами. Крім того, рекомендувалося поділяти учнів у кожній групі на два відділи
(молодший і старший), щоб учні різного віку не знаходилися разом і щоб учителю не довелося
"одночасно займатися з дітьми не рівного розумового розвитку" [13: 31]. Як свідчить подальша шкільна
практика, висловлені вище пропозиції не знайшли свого практичного втілення.
Як відомо, "Статут гімназій та прогімназій" (1864) увів у Росії прогімназії у складі 4-х нижчих класів
та 7-річні гімназії з поділом і перших, і других на класичні й реальні – в залежності від переліку
іноземних мов, що вивчалися: 1) класичну гімназію/прогімназію (з двома стародавніми мовами та лише
однією новою мовою – французькою чи німецькою); 2) напівкласичну гімназію/прогімназію (з однією
стародавньою мовою – латинською); 3) реальну гімназію/прогімназію без давніх мов, але зі збільшенням
годин на вивчення німецької і французької мов [10]. Серед гімназій Київського учбового округу
класичною стала 2-га Київська гімназія; статус реальних отримали Білоцерківська, Рівненська,
Ніжинська гімназія; у решті гімназій викладалася одна стародавня і дві нові мови [9: 442].
Відповідно до навчального плану, прийнятого на основі Статуту 1864 р., в усіх класичних гімназіях з
двома стародавніми мовами викладання латини вводилося негайно, а давньогрецької мови – поступово, в міру
підготовки відповідних учителів. На вивчення грецької мови у гімназіях з двома класичними мовами було
відведено менше часу у порівнянні з латинською мовою – 24 уроки в тиждень з ІІІ по VII клас, у той час як на
латинську мову – 34 уроки з І по VII клас. У гімназіях з викладанням однієї класичної мови було передбачено
ще більшу кількість уроків латинської мови (39) на тиждень і по 19 уроків на німецьку й французьку мови з І
по VII клас. У реальних гімназіях, що мали реалізовувати більш практичну спрямованість у навчанні, ніж
гімназії класичні, у більшому обсязі вивчалися німецька і французька мови – відповідно 24 і 22 уроки на
тиждень у І – VII класах (по 3-4 уроки у кожному класі) [10: 32-34].
Викладання стародавніх і нових мов здійснювалося на той час за однаковою перекладною методикою:
- граматико-перекладним методом (на основі граматичних правил, які завчалися напам'ять; після
вивчення граматики опрацьовувалися тексти; засвоєння лексики відбувалося без врахування полісемії
слова і його контекстуального значення, шляхом запам'ятовування перекладу ізольованого слова чи
фрази; головним прийомом закріплення мовного матеріалу виступало механічне заучування, навчання
усного мовлення не передбачалося);
- текстуально-перекладним, або лексико-перекладним, методом (на основі зв'язного тексту, його
перекладу з іноземної мови на рідну і смислового/лексичного аналізу з елементами порівняння нових
мовних фактів з уже відомими; граматика вивчалася поза системою, індуктивним шляхом; головним
прийомом засвоєння матеріалу виступав лексичний аналіз тексту і його механічне заучування; навчання
усного мовлення не передбачалося).
На підставі знайдених архівних матеріалів можемо стверджувати, що при загальній тенденції до
застосування традиційної перекладної методики серед викладачів іноземних мов Київського учбового
округу спостерігалися спроби використання альтернативних зарубіжних методик. До таких
альтернативних підходів відноситься так званий "метод Робертсона".
Ця методика в гімназіях Київського учбового округу другої половини ХІХ ст. займала значне місце.
Зокрема, у січні 1863 р. позитивний відгук і рекомендацію для використання як навчального керівництва
у середніх навчальних закладах отримала навчальна книга колезького асесора Фреймана "Курс німецької
мови, за методом Робертсона" [13: арк. 2]. Серед архівних документів Управління попечителя Київського
учбового округу знаходимо також звіти і рекомендації вчителів стосовно практичного використання
методу Робертсона і його переваг. Методична послідовність практичної частини уроку за цим методом
полягала в опрацюванні тексту (оповідання) за частинами, до кожної з яких подавався буквальний
підрядковий переклад кожного слова. Учні готували вільне й безпомилкове читання тексту, і виконували
письмово цілу низку послідовних вправ: 1) записували текст в зошит, 2) з’ясовували відмінності в
перекладах обома мовами; 3) здійснювали зворотній переклад тексту; 4) робили логічний переклад усно
й письмово з російської мови на іноземну; 5) ставили питання й відповіді, побудовані на засвоєній
лексиці; 6) будували висловлювання на основі опрацьованої в попередніх завданнях лексики;
7) розбирали похідні і складні форми і їх вживання для побудови висловлювань. У теоретичні частині
уроку вивчалися граматичні правила і проводився детальний розбір структури, форми й вживання
кожного слова, що входило до змісту уроку [13: 88–91]. До переваг цього методу вчителі гімназій
Київського учбового округу відносили: можливість у короткий час вивчити максимально велику
кількість слів і ознайомитися практично з усіма правилами граматики (морфологічними й
синтаксичними); самостійне вправляння учнів у використанні набутих знань; практику в побудові
самостійних висловлювань; особливу привабливість і підвищення вмотивованості для учнів в силу того,
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що вони могли спостерігати власний прогрес у навчанні тощо. Як свідчать окружні циркуляри, ця
методика сприймалася позитивно керівництвом Київського учбового округу [13: 91].
Відсутність у 60-х роках ХІХ с. хороших вітчизняних посібників, які б знайомили з "технікою
викладання" (термін, що вживався для позначення методики викладання), приводила до того, що
викладачам мов (і стародавніх, і нових) у гімназіях Київського учбового округу доводилося
користуватися зарубіжними підручниками або складати власні навчальні матеріали.
В організації іншомовної освіти у чоловічих гімназіях Київського учбового округу цього періоду
простежувалася орієнтація на освітні традиції і методики Західної Європи і особливо Німеччини. Для
вивчення європейського досвіду організації вивчення мов наприкінці 1860-х рр. Міністерством народної
освіти було запропоновано відряджати викладачів класичних гімназій і прогімназій за кордон під час
літніх канікул. Керівництво гімназій Київського ї учбового округу одразу скористалося цією
пропозицією, і влітку 1869 р. від Київського учбового округу для відрядження за кордон було
запропоновано викладачів Київської 2-ї гімназії Житецього (цей учитель через домашні обставини не
зміг виїхати у відрядження) і Юркевича [3: 26–27]. Наступного 1870 року у подібне відрядження до
Берліна з 1 липня по 1 вересня мали бути відправлені вчитель латинської і грецької мов КиєвоПодільської прогімназії Русов і вчитель латинської мови Житомирської гімназії К. Комар [3: 68–69]. У
1871 р. у закордонне відрядження відбув учитель О. Русов [3: 92]. Він оглянув гімназії в Саксонії, Австрії
і Баварії, а потім поїхав до Берліну У 1874 р. у Австрії і Німеччині перебував викладач стародавніх мов
колегії П. Галагана Г. Янчевецький [13: 111].
У спеціальній інструкції подавався перелік питань, на які слід було звернути увагу під час такого
відрядження: 1) з якою підготовкою і в якому віці приймаються діти до нижчих класів закордонних
навчальних закладів; 2) скільки класів триває навчання; 3) що вивчається у кожному класі і з яким
тижневим навантаженням викладаються класичні й рідна мови; в чому полягає теоретичне вивчення
предмета, які і з якою метою практичні вправи подаються – письмові й усні, класні й домашні, які
навчальні керівництва й посібники визнаються кращими, які автори і які твори в якому класі читаються,
перекладаються, пояснюються; скільки вчителів вимагається для викладання класичних і рідної мов в усіх
класах і як між ними розподіляються заняття; які засоби надаються учням для повторення й підготовки
уроків; у чому полягає і від кого залежить різноманітність навчальних курсів з класичних і рідної мов у
різних навчальних закладах; 4) вплив загального складу навчального курсу на хід і успіхи вивчення
класичних і рідної мов; 5) чи встановлюється зв’язок при викладанні класичних, рідної і нових мов і в чому
цей зв’язок полягає; 6) як довго тривають вакації; 7) які способи перевірки виконання заданих учням
уроків, як відбуваються перевідні з класу в клас і випускні іспити; 8) з якими відомостями з вітчизняної
словесності і класичних мов випускаються учні з навчальних закладів; 9) що видалося відрядженим
учителям таким, що заслуговує на особливу увагу в методах і прийомах викладання [13: 77–78].
Аналогічно досвід німецької школи був мірилом успішності й у методиці навчання нових мов. Про
необхідність "поставити у нас викладання нових мов хоча б на ту точку, якої воно досягло в Німеччині"
читаємо в тогочасній педагогічній періодиці [12: 830]. Ця необхідність, як свідчить досвід викладання
мов у чоловічих гімназіях Київської учбової округи, мала практичну реалізацію. Зокрема, в 1865 р. у
Києві було видано підручник "Керівництво до вивчення французької мови за Магером" (автор Сільман),
рекомендований як навчальний посібник Міністерством народної освіти [4: арк. 13]. Цей підручник
пропагував вивчення французької мови за новим на той час методом, відомим у Європі під назвою
генетичний метод Магера.
Загалом, на основі аналізу опублікованих і неопублікованих матеріалів можна зробити висновок, що
змісту й духу реформи середньої школи 60-х рр. більше відповідала текстуально-перекладна методика
навчання іноземних мов, яка застерігала від вивчення мови шляхом механічного завантаження пам'яті й
заучування підручників. Цю ідею, зокрема, зустрічаємо в міністерському циркулярі від 7 жовтня 1866 р.,
процитованому сучасником тих подій О. Петерсоном: "Більша частина класного часу в деяких школах
щоденно присвячується відповідям довжелезних уроків з граматики і написанню безкінечних розборів,
котрі переповнюють зошити і пам'ять учнів, нічого не говорячи їх розуму. Це викладання має
поступитися місцем живим урокам; треба звести граматику до кількох простих і коротких визначень, до
кількох основних правил, які з'ясовувалися б прикладами" [7: 489]. Проте разом з освітньою
контрреформою 1871 р. на перший план у викладанні іноземних мов вийшла граматико-перекладна
методика – як більш відповідна класичному характеру й цілям гімназії.
Згідно "Статуту гімназій та прогімназій", який вийшов 30 липня 1871 року і мав реалізувати ідею
домінування класичного напряму в розвитку середньої загальної освіти, всі чоловічі гімназії було
перетворено на класичні, реальні ж гімназії було перетворено на реальні училища. Курс навчання став 8річним (номінально залишалося сім класів, але в сьомому класі навчання велося 2 роки). З 1872 р.
вперше вводилися загальнодержавні навчальні програми. Стародавні і нові мови увійшли до
обов’язкової програми всіх класичних гімназій. Латинська мова викладалася в гімназіях усі вісім років, а
викладання давньогрецької мови розпочиналося з третього класу.
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За Статутом 1871 р., у порівнянні з навчальним планом 1864 р., було значно посилено позиції
стародавніх мов – збільшено кількість уроків на латину (на 10) і грецьку мову (на 12 уроків), що склало
відповідно 49 та 36 уроків в усіх класах класичної чоловічої гімназії, а число уроків нових іноземних мов
залишилося без змін – 19 (тривалість уроку у цей період складала 55 хвилин) [11]. Вивчення нових мов
починалося з другого класу, щоб не доводилося з першого класу одночасно вводити три граматичні
системи (російської, латинської і нової мов) [1: 291]. Учні могли вивчати одну або дві нові мови,
обов’язковою ж була одна, за вибором учнів.
Вивчення граматики кожної з іноземних мов було чітко структуровано, було визначено перелік творів
авторів та текстів для опрацювання гімназистами, вказано типи вправ. Проте оскільки не все в
навчальних планах з мов могло бути одразу застосовано до деяких класів гімназії, тому доводилося
допускати деякі відступи від запропонованих у них вимог. Зокрема, як слідує зі звітів гімназій
Київського учбового округу за 1872 рік [6: 219-220], відступи у викладанні латинської мови пояснювали
тим, що учні середніх і старших класів гімназії свого часу у нижчих класах мали значно меншу кількість
уроків з латинської мови, ніж вимагалося за Статутом 1871 р. По-друге, за попередніми програмами
вимагалося знання латинської мови у значно меншому обсязі, внаслідок чого учні кожного класу
"проходили" значно менше, ніж вимагалося за планом. Тому було два виходи: або учням вивчати
матеріал кожного класу без достатньої підготовки, або спочатку заповнити прогалини у знаннях і тільки
після цього приступати до виконання нового навчального плану. У гімназіях Київського учбового округу
скористалися другим виходом. Так, у 1-й Київській гімназії учні в 1-му класі розглянули менше
етимології, тому в 2-му класі було призначено більше уроків етимології (4 уроки замість 2 за планом) за
рахунок опрацювання творів з хрестоматії. Так само частину неохопленого в 2-му класі граматичного
матеріалу було перенесено в 3-й клас, де через це було перенесено читання одного з легких авторів на
друге півріччя. Разом з тим учні були змушені вивчати синтаксис за дуже коротким навчальним курсом
[6: 222-223]. Подібна ситуація склалася й у 4-7-х класах, де гімназисти не встигали засвоїти вказаний
навчальною програмою матеріал. У зв’язку з цим доводилося на граматику з письмовими вправами
відводити більше уроків, ніж передбачалося навчальною програмою і знову переносити вивчення творів
(прозових і поетичних) на наступні класи [6: 311-312].
Як бачимо, значне збільшення в навчальній програмі обсягу теоретичного граматичного матеріалу
привело до скорочення часу на читання творів латинських авторів і погіршення рівня володіння
синтаксисом латинської мови. Гімназії, які стали суто класичними, на практиці ледве встигали
познайомити учнів з усіма класичними авторами, внесеними в нову навчальну програму. Крім того,
суттєве збільшення кількості уроків і вимог до обсягу обов'язкового для засвоєння навчального
матеріалу, порівняно з попередніми роками, одразу знизило рівень підготовленості учнів до вивчення
латинської мови у наступних класах і результативність навчання. Показовими є такі результати
випускних іспитів у класичних чоловічих гімназіях Київського учбового округу у 1872 р.: з 218 учнів 7-х
класів 9-ти гімназій атестати про успішне завершення гімназійного курсу отримали лише 27 осіб, а 158
учнів було залишено на другий рік.
Подібна ситуація складалася і з вивченням грецької мови: посилення вимог до засвоєння граматики
змушувало приступати до читання творів давніх грецьких авторів значно пізніше і в скороченому обсязі.
Як наслідок, доводилося переглядати курс вивчення грецької мови як за кількістю годин, що відводилися
на граматику, так і за розподілом видів роботи [6: 312–313]. Таким чином, ускладнення навчальної
програми з грецької мови позбавило вивчення цього предмету значного загальноосвітнього впливу.
Не всі з навчальних підручників і посібників, що використовувалися в середніх загальноосвітніх
навчальних закладах у цей час, оцінювалися позитивно викладачами. Наприклад, підручник з латинської
мови німецького автора Кюнера (у перекладах спершу Коссовича, а з 1872 р. – Кремера) отримав у 1-й
Київській гімназії характеристику абсолютно непристосованого до дитячого віку, позбавленого логіки у
викладі граматичного матеріалу, а зміни, внесені перекладачами, остаточно перетворили його на
"перешкоду" у вивченні цього навчального предмета [6: 224–251]. Підручник був перевантажений
найдрібнішими виключеннями з правил, перекладами на латинську, які, до того ж, були розташовані так,
що перш ніж приступати до перекладів на латинську мову, учень мав ґрунтовно ознайомитися з усіма
розділами синтаксису, знати всі головні й другорядні правила й виключення з них. Крім того, до
підручників латинської мови, особливо для молодших класів гімназій, висувалися зауваження з приводу
того, що вони були зовсім непристосовані до російської мови, оскільки в своїй переважній більшості були
"більш чи менш вдалими компіляціями німецьких керівництв" [6: 776]. Тому педагоги почали говорити про
необхідність створення нових підручників з латинської мови, позбавлених багатослівності – головного
недоліку тогочасних навчальних книг – і більш пристосованих до вимог нового навчального плану.
Ще однією проблемою, яка виникла в організації навчальної справи у класичних гімназіях після
1871 р., стало зростання обсягу позаурочних домашніх завдань. Справа в тому, що вчителі мов, які в
попередні роки мали змогу опрацьовувати весь навчальний матеріал у класі, тепер, коли виникала
необхідність постійно наздоганяти на уроці нову навчальну програму, переносили необхідність
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детального вивчення матеріалу на самих учнів. Назрівала проблема перевантаження учнів, яка
супроводжувалася загальним зниженням успішності, особливо якщо приймати до уваги значне зростання
в новій навчальній програмі вимог і розширення обсягу навчального матеріалу.
За Статутом 1871 р., у чоловічих класичних гімназіях вперше почало практикуватися поєднання
викладання одним викладачем кількох предметів (особливо у молодших класах) – з метою досягнення
більшої успішності викладання за рахунок більшої єдності у навчанні однорідних дисциплін і взаємного
сприяння одного предмета іншому. Здебільшого це набуло форми викладання одним викладачем російської
і латинської чи грецької мов, латини і грецької, латини й історії, історії і географії, двох нових мов.
Проте досвід реалізації цієї міністерської вказівки на практиці засвідчив, що вона виявилася
непродуманою, не враховувала відмінності у вимогах навчальних програм з цих дисциплін та деякі
регіональні чинники. Наприклад, з протоколу засідань Педагогічної ради Немирівської чоловічої гімназії
за 1871 р. слідувало, що "з російської мови у вересні місяці діти займалися вивченням на пам'ять байок,
читанням статей з Хрестоматії … і розбором підмета й присудка … У той самий час з Латинської мови
йшло вивчення відмінювання іменників і займенників. Таким чином діти, які не вміли розрізняти у
російській мові частин мови, відмінювали латинською!" [8: 20]. На заваді успішному впровадженню
поєднаного викладання російської й стародавніх мов стояв і той факт, що для більшості учнів Київського
учбового округу рідною була не російська, а українська мова. Тому гімназистам, серед яких значна
частина була "не російського походження", було особливо складно, бо вони були "мало знайомі з
формами й способами вираження своїх думок російською мовою" [8: 22]. Крім того, типовими були
повідомлення, як, наприклад, із Злотопольської прогімназії, що серед особового складу важко знайти
викладачів, що рівною мірою володіли і російською, і класичною мовами [8: 22]. З цього приводу в
гімназіях Київського учбового округупереважала думка, що викладання предметів треба доручати
окремим особам, відповідно до їх спеціальності, або вимагати від учнів, що вступали до 1-го класу
гімназій володіння елементарними поняттями з російської граматики, або на початку 1-го класу хоча б
кілька місяців займатися з дітьми виключно граматикою першої мови.
Отже, як свідчать результати проведеного дослідження, у ході реформування діяльності чоловічих
гімназій відповідно до Статутів 1864 р. та 1871 р. у Київській учбовій окрузі проявилися певні
особливості: керівництвом і викладачами гімназій висловлювалися власні погляди на шляхи покращення
результативності іншомовної освіти; при загальній тенденції до панування у навчанні мов традиційної
перекладної методики спостерігалися спроби використання в навчальному процесі альтернативних
зарубіжних методів (метода Робертсона, генетичного метода Магера); в організації іншомовної освіти
простежувалася орієнтація на освітні традиції Західної Європи і особливо Німеччини; здійснювався
досить критичний підхід до вибору навчальних підручників і посібників, викладачі спонукалися до
розробки власних навчлаьних матеріалів; критичним було і ставлення до недостатньо продуманих
вказівок Міністерства народної освіти.
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Хмелeвская С. И. Развитие иноязычного образования в мужских гимназиях Киевского учебного
округа в период школьніх реформ 1864 и 1871 гг.
В статье на основании анализа опубликованых и архивных материалов освещены региональные
особенности процесса изучения древних и новых иностранных языков в мужских гимназиях Киевского
учебного округа в период подготовки и осуществления реформ школьного образования 60-х – 70-х годов
ХІХ в. Рассмотрены тогдашние планы и программы и на их основании проанализирована методика
проведения занятий по иностранному языку. Акцентировано внимание на использование зарубежных
методов (метода Робертсона, генетического метода Магера) в организации иноязычного образования.
Ключевые слова: мужские гимназии, иноязычное образование, древние языки, новые языки
Khmelivska S.I. Development of Foreign Language Education in the Gymnasiums of the Kyiv School District
in the Period of 1864 and 1871 School Reforms.
The article deals with the analysis of the regional peculiarities of the process of learning classical and modern
foreign languages in the gymnasium of the Kyiv school district during the period of preparing and implementing
school reforms of the 1860s – 1870s. The article cites figures about the system of male gymnasiums that
functioned in Ukraine. The content and peculiarities of the pedagogical disputes about ancient languages were
revealed. The reasons, which influenced on the course secondary school reform realizing were discovered. The
proposals of pedagogical publicity and press for the improvement of the educational process of the gymnasium
were given. Analyses the characteristics of male secondary schools establishment and factors that have
influenced on their development. The research is based on published and archive documents. Curricula and
textbooks for the foreign langusges (Latin,Greese,German, French) based on analysis of the methods of
conducting classes in a foreign language are considered. The books of foreign languages are analyzed. Attention
is focused on the use of foreign methods (Robertson’s method, Mager’s genetic method) in the organization of
foreign language education.It was analyzed the normative and law documents about learning Greese and Latin
language, many points of view on the implement and learning of ancient languages were introduced.
Key words: male gymnasium, foreign education, classics, new languages.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИДАВНИЦТВОМ
ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
З ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ
У статті представлений аналіз наукової літератури, присвяченій проблемі сучасних інформаційних
систем управління видавництвом та їх використанню у якості чиннику розвитку професійної
компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи та редагування. З’ясовано, що використання
інформаційних систем управління видавництвом у навчальному процесі дозволить залучити студентів
до практично-орієнтованої діяльності, виявлено cхему використання настільних видавничих систем в
процесі підготовки майбутніх фахівців-видавців.
Ключові слова: інформаційні системи управління видавництвом, настільна видавнича
система,професійна компетентність, майбутні фахівці з видавничої справи та редагування.
Майбутнє української держави закладається у сфері освіти шляхом формування особистості сучасних
студентів, розвитку їх здібностей, інтелекту, професійних умінь та навичок. Цей процес вже не може
відбуватися без засвоєння студентами комп’ютерної грамоти, без ознайомлення й опанування ними
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), без формування основ інформаційної культури
особистості та інформативної компетентності фахівця.
ІКТ є своєрідними засобами інформатизації суспільства й освіти, які органічно увійшли у життя
мільйонів людей, стали невід’ємною складовою загальнолюдської культури і нині являють собою
системне поєднання наукової та освітньої галузей з промисловим виробництвом.
Нинішня видавничо-поліграфічна галузь потребує універсальних фахівців Така потреба зумовлена
економічними причинами, і перш за все – неможливістю утримання повного і потрібного штату через
високі податки. І редактор як один із основних фахівців у галузі часто повинен, на вимогу працедавців,
виконувати не тільки власні традиційні обов’язки, а й обов’язки журналіста та перекладача, функції
менеджера з PR, більдредактора, дизайнера тощо. Відповідно, він повинен відповідати іміджу компанії,
мати чималий обсяг специфічних знань з уміннями та здатність до відбору, аналізу й оперативного
застосування лінгвістичних засобів широкого кола мов, володіти електронними програмами обробки
інформації, вміти виконувати багато інших функцій для підвищення продуктивності праці та
конкурентоспроможності на ринку.
Аналіз наукових досліджень засвідчує, що розширенням компетентності майбутнього фахівцямедійника, зокрема, редактора та журналіста займалися О.А.Жирун [1], яка розглядала проблему
комунікативної компетентності майбутніх редакторів; І. Л. Михайлин [2], І. М. Чемерис [3], які
зосередили увагу на питанні професійної компетентності майбутніх журналістів (до складу яких ці
дослідники відносять редакторів); А. П. Козлова [4] у своєму дослідженні звертається до історіографії
підготовки фахівців журналістського та редакторського напрямків.
Однак, за наявності певної уваги науковців до питання формування професійної компетентності
майбутніх редакторів та видавців, ми можемо побачити тільки становлення уявлень про поняття
"професійна компетентність редактора" та його використання під час освітнього забезпечення майбутніх
фахівців з видавничої справи та редагування.
Мета статті – визначити роль та функції інформаційних систем управління видавництвом як чиннику
розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи та редагування (на
прикладі настільних видавничих систем).
Комплексне застосування ІКТ, дидактичних інновацій та традиційних підходів, на нашу думку,
підвищує ефективність професійної та практичної підготовки майбутніх фахівців з видавничої справи та
редагування, сприятиме підготовці таких фахівців відповідно до вимог сучасного суспільства, а
використання інформаційних систем управління видавництвом у навчальному процесі дозволить
підключити студентів до реальної практично-орієнтованої діяльності, створюючи умови для формування
їхньої професійної компетентності.
Проблема формування професійної компетентності майбутнього редактора є важливою частиною
складної проблеми формування його професійної майстерності, а отже й професійно значимих якостей.
Розробка і реалізація на практиці даної проблеми має велике значення в підвищенні рівня успішності в
редакторській діяльності.
Під професійною компетентністю редактора дослідники В. О. Карпенко, Н .В. Зелінська, В. В. Різун,
М. С. Тимошик, В. І. Теремко розуміють особистісні можливості, які дозволяють йому самостійно й
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ефективно реалізовувати цілі редакційного процесу. Компетентність редактора – єдність його
теоретичної і практичної готовності до здійснення редакційної діяльності.
Як продемонстрували сучасні дослідження в галузі освітніх технологій, саме тут знаходяться великі
резерви для підвищення ефективності навчання. Основну схему використання настільних видавничих
систем в процесі підготовки майбутніх фахівців-видавців, можна умовно поділити на два етапи:
1) вивчення структури цих систем та їхніх функцій, які вони виконують; 2) досягнення цілей та завдань
навчальної діяльності разом з імітуванням усіх нюансів редакційно-видавничого процесу.
На першому етапі настільні видавничі системи виступають предметом навчальної діяльності, в ході
якої набуваються знання про функціонування засобу, вивчаються мови і прийоми взаємодії з ним,
засвоюються навички роботи. На другому етапі вони перетворюється саме в засоби вирішення будь-яких
навчальних або професійних задач.
Зазначимо, що такі програмні видавничі засоби застосовуються, як правило, на практичних заняттях і
дозволяють студентам працювати з ними як зі своєрідними „тренажерами”.
Вивчивши досвід вітчизняних та зарубіжних вчених можна зробити висновок, що комплексне
використання можливостей інформаційних систем управління видавництвом сприяє динамічності,
інтенсифікації процесу навчання, його новизна, привабливість стосовно надбання майбутніми фахівцями
практичних навичок свої професійної діяльності, більшої індивідуалізації та диференціації навчальної
діяльності [5]. Це, в свою чергу, дозволяє по-новому організовувати взаємодію усіх суб’єктів навчання.
Можливості інформаційних систем управління видавництвом, реалізація яких інтенсифікує
навчальний процес,переводить його на більш високий рівень з точки зору якості підготовки майбутніх
фахівців з видавничої справи, можна зорієнтувати на:
– вирішення проблем конкретного виду діяльності редактора (наприклад, випуску готового
друкованого продукту) та певних навчальних проблем;
– здійснення вибору технічно-художнього оформлення видання та праці студентів з об’єктним
середовищем (наприклад, з системою підготовки текстів чи інформаційно-пошуковою системою для
аналізу даних протягом дослідницької праці тощо);
– діяльність в конкретному професійному середовищі, де відбувається реальне виробництво
видавничого продукту та формування навичок праці майбутніх фахівців у предметному середовищі їх
майбутньої професійної діяльності [6: 78].
Цінність використання настільних видавничих систем на основі застосування ІКТ полягає у тому, що
акцент у придбанні професійних навичок ставиться не тільки на досягненні чітких результатів і
формуванні конкретно визначених знань, а й на формуванні у майбутніх фахівців вмінь самостійно
орієнтуватися і діяти в умовах інформаційного суспільства.
Найбільшу кількість можливостей автономної (самостійної,одно осібної) підготовки і тиражування
друкованої продукції різного рівня складності надаються сучасними видавничими системами на основі
персонального комп’ютера.
Настільні видавничі системи дали змогу перенести з друкарні на звичайний робочий стіл усі основні
процеси додрукарської підготовки поліграфічної продукції. Завдяки цьому з’явилося багато нових
якостей, які істотно модернізували відповідні видавничі процеси: має місце комплексність роботи над
виданням, з’явилася незалежність від друкарні, істотно скоротився час для підготовки поліграфічної
продукції, є можливість відносно швидкої і легкої варіації макету видання з метою задоволення певних
вимог [6: 80].
Додрукарська підготовка поліграфічного видання є комплексним процесом, який складається з
набору тексту, його редагування і коректури, підготовки графічних зображень – схем, ілюстрацій,
малюнків, фотографій, математичних і хімічних формул тощо, розробки дизайну всього видання.
Успішна реалізація всіх цих складових залежить від двох технічних рівнів підтримки – апаратного
(Hardware) і програмного (Software), та користувацького (Fainware) [7: 30].
Виробнича майстерність передбачає наявність у фахівця багатьох якостей, головною з яких є
спеціальна компетентність (у галузі видавничої справи, приміром, з додрукарської підготовки видання)
та предметно орієнтована інформативна компетентність (для видавців та редакторів – опанування
інформаційно-комунікаційних технологій поліграфічного виробництва).
На цьому етапі дослідження виявлено, що за допомогою настільних видавничих систем можна
сформувати операційні вміння майбутніх фахівців з видавничої справи та редагування: уміння
працювати з ІКТ, уміння виявляти труднощі, які виникають під час роботи з навчальним матеріалом,
уміння планувати й організовувати зворотній зв’язок у спілкування з викладачами.
Настільні видавничі системи, на нашу думку, цілком придатні для формування практичних вмінь та
навичок роботи майбутніх фахівців з видавничої справи і редагування; для забезпечення індивідуалізації
навчання (кожен студент має можливість працювати в режимі, який його задовольняє); забезпечення
можливості об’єктивної перевірки та оцінювання знань, умінь та навичок.
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Чинником формування професійної компетентності настільні видавничі системи є ще і тому, що в їх
функціях закладені основні критерії досягнення цілей навчання – успішного вирішення студентами
поставлених завдань. Тобто, можна засвоїти не тільки предметні знання та вміння, але і використовувати
для вирішення логічних завдань, заснованих на вмінні навчатися та застосовувати ці знання в діях
(літературному або технічному редагуванні, прийнятті рішення про використання автоматичного
перекладу тощо).
Формування професійних компетентності протягом практичної підготовки майбутніх фахівців за
допомогою інформаційних систем управління видавництвом відбувається в межах концепції
контекстного навчання, де застосовується весь потенціал активності студента від рівню сприйняття
редагованого тексту до рівня соціальної активності з прийняття спільних рішень, тобто здійснюється
своєрідна реконструкція професійної праці у формах навчальної діяльності.
Думка автору концепції контекстного навчання А. О. Вербицького про те, що під час цього процесу
формується не просто кваліфікований виконавець, а творча особистість, якій повинні надаватися
можливості для самореалізації, саморозвитку співпадають із вимогами до ключових компетентностей
майбутніх фахівців з видавничої справи [8: 58].
Враховуючи особливості навчання студентів-редакторів у ВНЗ, виділимо наступні причини, за якими
використання інформаційних систем управління видавництвом підвищить ефективність формування їх
професійної компетентності: 1) у процесі навчання відбувається не тільки формування власне
пізнавальної діяльності, але і формування готовності до майбутньої професійної діяльності; 2) практична
підготовка майбутніх фахівців дозволяє використовувати форми організації навчальної діяльності –
практичні і лабораторні заняття, семінари, заліки, виконання творчих проектів – аналогічних результатам
їх майбутньої професійної діяльності [5].
Необхідність і доцільність побудови моделі педагогічної діяльності викладача дисциплін циклу
професійної та практичної підготовки майбутніх фахівців з видавничої справи з використанням
інформаційних систем управління є виправданою часом. Педагогічна діяльність викладача при цьому
повинна бути адекватною практиці та її теоретичному осмисленню, а настільні видавничі системи є
ефективним інструментом педагогічної праці, що робить можливим імітацію редакційно-видавничого
процесу, дозволяє підготувати студентів до майбутньої професійної діяльності.
І. В. Роберт встановила, що значний вплив на формування професійної компетентності і готовності до
професійної діяльності надають методи навчання, особливо інтерактивні методи проблемного навчання
[9: 88]. Вони спонукають студентів до таких способів засвоєння матеріалу, які викликають пізнавальну
активність, збуджують потребу в знаннях, в оволодінні способами дій, активізують потребу в досягненні
цілей. Практика підтвердила, що для реалізації можливостей інтерактивних методів навчання служать
прийоми, пов'язані зі спонукальною функцією: роз’яснення цілей діяльності, постановка інформаційних
та проблемних питань, створення проблемних ситуацій, організація роботи з джерелами, застосування
знань на професійній основі, використання цікавих та ігрових форм занять.
Аналіз сучасного педагогічного досвіду продемонстрував, що для формування професійної
компетентності та готовності до професійної діяльності велике значення мають різноманітні прийоми,
засновані на спілкуванні, взаємодії викладача і студентів, що реалізується за допомогою засобів сучасних
комп’ютерних технологій. При правильній побудові навчального процесу з урахуванням особливостей
інфокомунікаційних технологій за допомогою цих прийомів створюється певна атмосфера, виробляється
особливий стиль взаємовідносин викладача і студентів. О. Х. Ардєєв зазначає,що на прийоми спонукання
до оволодіння професійною діяльністю впливають внутріколективні відносини, і пропонує включити до
їх переліку:
– організацію колективної роботи з планування та виконання спільної діяльності;
– проведення колективного обговорення підсумків роботи;
– завдання щодо взаємоконтролю і взаємодопомоги;
– застосування поєднання різних форм спільної роботи, включаючи використання методу проектів
[10: 119].
Формуванню професійної компетентності та готовності до професійної діяльності, на думку
О. Х. Ардєєва, перешкоджають:
– емоційна бідність навчального матеріалу, який повідомляється;
– невисока компетентність викладача, його невміння розібратися в професійних питаннях,
незацікавленість у роботі;
– зайва повторюваність одних і тих же прийомів або прийомів одного порядку ;
– одноманітні завдання;
– відсутність оцінки;
– недоброзичливе ставлення викладача до студентів. І, навпаки, включення в діяльність елементів
творчості, мотиваційно-стимулюючих ситуацій формує у студента самостійність оцінок, гнучкість
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мислення, ініціативи, дозволяє накопичити особистий досвід і в цілому сприяє формуванню професійної
компетентності та готовності до професійної діяльності [10: 120-121].
На основі настільних видавничих систем можна інтегрувати навчальні курси, які вивчають майбутні
фахівці з видавничої справи (у ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
такими курсами є: "Редакторський фах", "Поліграфія", "Макетування та системи верстки", "Режисура та
архітектоніка видання").
Доцільними з метою найбільш ефективного формування професійної компетентності є особливі
завдання, які спонукають студентів до прогнозування майбутньої діяльності.
Для курсу "Редакторський фах" такі завдання припускають:
– створення умов, що сприяють прояву (ситуація пошуку, стимулювання і заохочення самостійних
підходів ) самостійності;
– навчання вмінню використовувати реальні джерела професійної творчості;
– надбання особистого досвіду , критичне осмислення зробленого, аналіз та виправлення помилок.
Для курсу "Макетування та системи верстки" введення до навчального процесу спеціальних
елементів, мотивуючих навчальну діяльність студентів та спрямовуючих на вивчення та практичне
оволодіння знаннями, вміннями та навичками роботи з різними видами настільних видавничих систем.
Особливо важливим аспектом використання настільних видавничих систем для формування
професійної компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи є той факт, що вже починаючи с
перших курсів студенти набувають досвіду достатньо ефективного вирішення цілого ряду завдань:
– формувати не тільки пізнавальні, але і професійні мотиви і інтереси;
– виховувати системне мислення фахівця, що включає цілісне розуміння не тільки природи і
суспільства, але і себе, свого місця у світі;
– давати цілісне уявлення про професійну діяльність та її якісні складові [11: 28-29].
Отже, використання інформаційних систем управління видавництвом у навчальному процесі
дозволить підключити студентів до реальної практично-орієнтованої діяльності, створюючи умови для
формування їхньої професійної компетентності.
Схему використання настільних видавничих систем в процесі підготовки майбутніх фахівціввидавців, можна умовно поділити на два етапи: 1) вивчення структури цих систем та їхніх функцій, які
вони виконують; 2) досягнення цілей та завдань навчальної діяльності разом з імітуванням усіх нюансів
редакційно-видавничого процесу.
Настільні видавничі системи можна застосовувати починаючи з перших курсів навчання під час
вивчення дисциплін "Редакторський фах" та "Режисура та архітектоніка видання". На першому етапі
настільні видавничі системи виступають предметом навчальної діяльності, в ході якої набуваються
знання про функціонування засобу, вивчаються мови і прийоми взаємодії з ним, засвоюються навички
роботи. На другому етапі вони вже перетворюється в засоби вирішення переважної більшості навчальних
чи професійних завдань.
Цінність використання настільних видавничих систем на основі застосування ІКТ полягає у тому, що
акцент у придбанні професійних навичок ставиться не тільки на досягненні чітких результатів і
формуванні конкретно визначених знань, а й на формуванні у майбутніх фахівців вмінь самостійно
орієнтуватися і діяти в умовах інформаційного суспільства, разом з формуванням інформаційної
складової власної інформаційної компетентності.
Використання інформаційних систем управління видавництвом виступає фактором формування
професійної компетентності саме тому, що сприяє створенню моделі професійного середовища
виробництва друкованої продукції та реалізації особистісно-орієнтованого, діяльнісного,
комунікативного підходу.
Настільні видавничі системи цілком придатні для професійної та практичної підготовки майбутніх
фахівців з видавничої справи і редагування; для забезпечення індивідуалізації навчання (кожен студент
має можливість працювати в режимі, який його задовольняє); для забезпечення можливості об’єктивної
перевірки й оцінювання знань, умінь, навичок та їх корекції в процесі навчальної діяльності.
Поза межами нашого дослідження лишилися проблема cутності і поліфункціональності педагогічного
супроводу розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи та редагування.
Ця проблема і становить перспективу наших подальших наукових розвідок.
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Видоменко Д. Д. Современные информационные системы управления издательством
как фактор развития профессиональной компетентности будущих специалистов по
издательскому делу и редактированию.
В статье представлен анализ научной литературы, посвященной проблеме современных
информационных систем управления издательством и их использованию в качестве фактора
развития профессиональной компетентности будущих специалистов по издательскому делу и
редактированию. Выяснено, что использование информационных систем управления издательством в
учебном процессе позволит привлечь студентов к практически - ориентированной деятельности,
определена схема использования настольных издательских систем в процессе подготовки будущих
специалистов - издателей.
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Vidomenko D. D. Modern Informational Systems of Publishing Management as a Factor of Professional
Competence Development of Future Specialists in Publishing and Editing.
In the article scientific literature dedicated to modern informational systems of publishing management and to
their usage as a factor of professional competence development of future specialists in publishing and editing
are analyzed; it is noted that usage of informational systems of publishing management in educational process
will give an opportunity to involve students to real practice-oriented activity, and value of their usage lays in the
sphere of forming in future specialists in publishing and editing skills of self orientation and action in conditions
of informational society; the scheme of desktop publishing usage in the process of training of future publishers is
presented (the study of structure and functions of these systems and the achievement of tasks and learning
activities together with all the nuances simulate editorial and publishing process); it is said that the usage of
management information systems is a factor of publishers' professional competence formation because of their
assistance in creating a model of professional print production environment and implementation of studentcentered, action and communicative approach in education.
Key words: informational systems of publishing management, desktop publishing, professional competence,
future specialists in publishing and editing.
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ЕСТЕТИЧНА Й ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА – НАЙВАЖЛИВІШІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
Стаття присвячена проблемі формування естетичної та художньої культури особистості.
Використовуючи історичний екскурс, автор роз'яснює природу виникнення в людини особливих чуттєвих
реакцій і образного сприйняття. З цією метою необхідно використовувати засоби, методи й форми
естетичного та художньго виховання, які спрямовані на розвиток творчої фантазії та художньоестетичного світосприйняття. Успішність процесу розвитку естетичної та художньої культури
творчої особистості залежить від багатьох чинників, серед яких особливе значення має вияв
ініціативи, багатої фантазії, ступінь художньої освіченості, широти інтересів у сфері мистецтва,
глибина його розуміння й розвинена здібність адекватної оцінки художніх цінностей. Усі ці
характеристики концентровано представлені в понятті художнього смаку – естетично значущої
властивості особистості, що формується й розвивається в процесі її спілкування з мистецтвом.
Оскільки кожна особистість має здібності до сприймання й розуміння мистецтва, то розвиток
подібних нахилів, формування здібності розуміти образну мову мистецтва, адекватно сприймати
художні твори – необхідна умова успішного формування естетичного досвіду й естетичної культури.
Різноманітні види діяльності людини не підміняють мистецтво, тобто мистецтво не замінює жодну з
форм діяльності людини, а навпаки, воно специфічно відтворює, моделює кожну з них. У цьому й полягає
основна особливість мистецької діяльності в її всезагальній формі. На сучасному етапі робляться
спроби виділити контури формування у творчій особистості естетичної та художньої культури.
Ключові слова: виховання студентів, професіоналізм, майстерність, духовність, естетика.
Естетичне виховання особистості відбувається з перших кроків маленької людини, з перших її слів,
вчинків. Не що інше, як навколишнє середовище відкладає в душі відбиток на все подальше життя.
Спілкування із сім'єю, однолітками й дорослими, поведінка оточення, їхній настрій, слова, погляди,
жести, міміка – усе це відкладається, фіксується у свідомості. Так яким же має бути естетичне, художнє
виховання, щоб повною мірою вплинути на повноцінне формування творчої особистості, і від яких
критеріїв воно залежить?
Естетичний смак – це поняття ширше, ніж смак художній, він виявляється у ставленні до мистецтва.
Представники творчих професій (письменники, музиканти, художники, дизайнери), володіючи художнім
смаком, мають, безумовно, і естетичний смак, який виявляє своє естетичне ставлення до об'єктивної
дійсності загалом і до окремих її галузей. Художній смак – це й відчуття, розуміння краси в житті, це й
передача почуття прекрасного у своїй творчості [1].
Поняття "духовна взаємодія" ще не набуло широкого загалу, не ввійшло в лексикон сучасного
вчителя, тому зупинимося більш детально на його тлумаченні.
Hа основі наукових праць В. Сухомлинського (він не вживав цього терміна) можна дати таке
визначення поняття "духовної взаємодії": духовна взаємодія – це джерело духовного розвитку суб’єктів
навчально-виховного процесу, шлях до їх саморозвитку [2].
Виходячи з духовних позицій М. Бахтіна, духовна взаємодія – процес гармонізації індивідуального
"Я", що є поштовхом і духовним початком перетворень внутрішнього світу особистості, продуктом
спільного переживання.
На думку Т. Сущенко, духовна взаємодія – єдиний двосторонній процес цілеспрямованого виховання
й самовиховання духовно-моральних якостей. Цілком підтверджується думка Л. Виготського про те, що
перед тим, як подавати певні знання, учитель повинен викликати відповідні емоції учнів і зробити все
для того, щоб ці емоції пов’язати з новим знанням, пам’ятаючи, що тільки ті знання можуть
засвоюватися, які пройшли через почуття учня. Усе інше є мертвим знанням, яке вбиває будь-яке
ставлення до навколишньої дійсності [3: 374]. У роботах останніх років усе більше спостерігаємо
тенденцію зростання інтересу не тільки до творчості як загального явища, а як виховання творчої,
духовно зрілої особистості. Тому наше дослідження присвячене організації такого навчально-виховного
процесу, дидактичною основою якого є духовна взаємодія суб’єктів педагогічного процесу, їх духовне
взаємозбагачення, зростання інтересів і розширення поглядів на сучасний світ, його предмети, людину,
самих себе, вільний вибір пропозицій, знаходження таких нових підходів, що не були передбачені
особистим досвідом та соціальним середовищем.
Мета нашої статті полягає в окресленні шляхів розвитку творчої особистості засобами естетичної й
художньої культури.
© Зеленська Н. О., 2014
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Наші дослідження торкнулися педагогічної спадщини великого педагога-теоретика, педагогафілософа К. Ушинського, який відкрив нові шляхи розвитку педагогіки, підняв її на вищий щабель,
здійснив педагогічний синтез наукових знань про людину, змінив традиційні погляди на завдання
виховання. Він уважав головною фігурою у вихованні учнів учителя, його духовний і творчий потенціал
як промінь сонця для молодої душі, який нічим замінити неможливо.
Ми вважаємо, що духовний розвиток, духовне виховання людини здійснюється не лише школою, а
кількома великими вихователями: природою, життям, наукою та вірою, уроки всіх цих великих
вихователів людини розвивають її душу тільки тоді, коли душа до цього підготовлена. В. Сухомлинський
– великий педагог, він глибоко розкрив душу юної людини, яка пізнає світ й утверджує себе в ньому.
У широкому сенсі під духовним, естетичним вихованням розуміють спрямоване формування в людині її
естетичного ставлення до дійсності. Це специфічний вид суспільно значимої діяльності, здійснюваної
суб'єктом (суспільство та його спеціалізовані інститути) по відношенню до об'єкта (індивід, особистість,
колектив) з метою вироблення в нього системи орієнтації у світі естетичних і художніх та духовних цінностей
відповідно до сформованих у даному конкретному суспільстві уявлень про їх характер і призначення. У
процесі виховання відбувається прилучення індивідів до цінностей, поступовий перехід у внутрішній
духовний зміст. На цій основі формується й розвивається здатність людини до естетичного сприйняття й
переживання, її естетичний смак. Виховання красою та через красу формує не тільки естетично-ціннісну
орієнтацію особистості, а й розвиває здатність до творчості, до створення естетичних цінностей у сфері
трудової діяльності, побуті, вчинках і поведінці і, звичайно, у мистецтві [2: 137].
Отже, естетичне виховання формує й розвиває всі духовні здібності людини, необхідні в різних галузях
творчості. Воно тісно пов'язане з моральним вихованням, оскільки краса виступає своєрідним регулятором
людських взаємостосунків. Завдяки красі людина часто інтуїтивно тягнеться до добра. Мабуть, тією мірою,
якою краса збігається з добром, можна говорити про моральні функції естетичного виховання. Вельми
помітна роль естетичного виховання в розвитку пізнавальної здібності особистості. Актуальним передусім
є розвиток естетичної та художньої культури майбутніх представників творчих професій засобами
мистецтва, зокрема театрального, як унікального й синтетичного, оскільки саме воно є особливою формою
активності людини, засобом пізнання світу, морального очищення, існування загалом.
Розроблення питань формування естетичної культури студентів здійснили вчені В. О. Кудін,
Г. І. Кутузова, Н. Є. Миропольська, О. П. Рудницька та інші. Однак потреба широкого запровадження
активних форм і методів естетичного виховання у вищих навчальних закладах набуває особливої
актуальності в період реформування вищої освіти. Дослідники відзначають, що формуючи "естетичне
мислення", ми сприяємо цілісному охопленню на індивідуальному рівні особливостей культури даної
епохи, розуміння її єдності й стилістичної спорідненості.
Разом з тим, віддаючи данину естетичному вихованню як специфічному способі розвитку
"інтелектуальної орієнтації", не можна абсолютизувати гносеологічний підхід, що на практиці може
відобразитися в суто просвітницькому розумінні сутності й завдань естетичного виховання, художньої
освіти, навчання. Навчити індивіда сприймати вже готові продукти естетичної діяльності – це важливе,
але аж ніяк невичерпне завдання будь-якого виду творчої діяльності, оскільки саме розвиток творчих
здібностей особистості і слід вважати головним завданням естетичного виховання. Естетичне освіта,
залучення людей до скарбниці світової культури й мистецтва – усе це лише необхідна умова для
досягнення головної мети естетичного виховання – формування цілісної особистості, творчо розвиненої
індивідуальності, що діє за законами краси.
Покладаючись на сформовану практику виховної роботи, звичайно виділяють такі структурні
компоненти естетичного виховання:
• естетична освіта – закладають теоретичні й ціннісні основи естетичної культури особистості;
• художнє виховання в його освітньо-теоретичному та художньо-практичному вираженні, яке
формує художню культуру особистості в єдності навичок, знань, ціннісних орієнтацій, смаків;
естетична самоосвіта й самовиховання спрямовані на самовдосконалення особистості;
• виховання творчих потреб і виявлення здібностей. Серед останніх особливу значущість мають
так звані конструктивні здібності: темперамент, інтуїтивне мислення, творча уява, бачення
проблем, подолання стереотипів та інше.
Естетичне й художнє виховання здійснюється на всіх етапах вікового розвитку творчої особистості.
Чим раніше вона потрапляє в атмосферу цілеспрямованого естетичного впливу, тим більше підстав
сподіватися на його результативність. З раннього віку дитина долучається до пізнання навколишнього
світу, через наслідування оволодіває елементами культури дій і спілкування з людьми. Гра – первинний і
продуктивний спосіб пробудження творчих здібностей, розвитку в дитини уяви та накопичення перших
естетичних вражень. Одержуваний через спілкування й діяльність досвід формує в дітей дошкільного
віку елементарне естетичного ставлення до дійсності й мистецтва [4: 12].
Дитина росте в сім'ї. Коло її первісного спілкування обмежене батьками та найближчими родичами,
відповідальність яких за формування світу естетичних почуттів і уявлень дитини надзвичайно велика. Добре
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відома сила дитячих вражень, їх довговічність. Фундамент естетичної культури майбутньої особистості
закладається саме в сім'ї, у ранні етапи становлення, коли розумовий розвиток дитини відбувається особливо
бурхливо. А тому такою важливою є педагогічна грамотність батьків, культурний клімат у сім'ї.
Естетичне осягнення предметів відбувається через колір, їх форму, величину. Важливо, щоб іграшки
відповідали вимозі різноманітності і святковості. Здатність аналізувати й схоплювати форму
розвивається за допомогою картин, предметного моделювання, конструювання. Формування в
початковий період виховання навички, знання, емоційно-смислових орієнтацій, залишаючись вихідною
базою, отримує в подальшому своє поглиблення й збагачення, переростаючи в систему естетичної
культури особистості. У шкільні роки цей процес знаходить вираження в оволодінні сенсорно-чуттєвими
прийомами осягнення художніх і естетичних явищ, тобто набуття вмінь, навичок виховання та оцінки, у
збагаченні емоційних реакцій. Відбувається накопичення знань про художні та естетичні явища [5: 45].
У сучасній школі та інших навчальних закладах у процесі декларування формування гармонійно
розвиненої особистості мету навчання й виховання спостерігаємо в ухилі в спеціалізацію: створюються
класи фізико-математичного профілю, з поглибленим вивченням іноземних мов і так далі, спрямовані в
основному на розвиток тільки відповідних спеціальних здібностей. У цих умовах значимість вивчення
учнями предметів естетичного циклу зростає. Підтвердженням цього є психолого-педагогічні дослідження.
Оцінюючи роль естетичного виховання в системі освіти, загалом можна стверджувати, що воно
сприяє формуванню творчого потенціалу, маючи позитивний вплив на розвиток різних властивостей, що
входять у творчий комплекс особистості.
У наступні вікові етапи духовне й практичне освоєння системи культурних цінностей продовжується.
Відзначена пряма залежність швидкості оволодіння спеціальністю, майстерністю від культурноестетичного рівня молодих робітників, фахівців різних галузей. На жаль, зараз практично зруйнована
мережа культурно-просвітницьких установ, у жалюгідному стані перебуває більшість бібліотек, музеїв,
парків, кіностудій. Тому треба багато чого здійснювати, щоб покращити такий стан. Перші кроки, які
необхідно зробити працівникам культурних установ, залежать від них самих, від їхньої естетичної та
художньої культури [6].
Естетична й художня культура – найважливіші складові духовного обличчя особистості. Від їх
наявності та ступеня розвитку в людині залежить її інтелігентність, творча спрямованість зусиль і
діяльності, особлива натхненність устремлінь до світу й інших людей. Без розвиненої здатності до
естетичного відчування, переживання людство навряд чи змогло реалізувати себе в настільки різнобічно
багатому й прекрасному світі "другої природи", тобто культури.
Естетичні почуття пробуджують моральні й інтелектуальні прагнення в людині. Відомо, наприклад,
яку роль відіграє естетична мотивація у творчій діяльності видатних представників найрізноманітніших
професій – учених, інженерів, конструкторів, художників … [7: 18].
Не випадково з найдавніших часів людської історії формується розуміння особливої значущості
творчості за законами краси, особистості Творця й естетичного ідеалу. З рівнем естетичного розвитку
особистості й суспільства, зі здатністю людини відгукуватися на красу й творити за законами краси
закономірно пов'язують розвиток людства в усіх сферах життєдіяльності. Результативні прояви творчої
енергії та ініціативи людей наочно представлені в різноманітних досягненнях світової культури [1: 15; 3: 5–
8; 4: 1]. Значення естетичного й художнього розвитку особистості як найважливішого важеля громадського
прогресу зростає в перехідні епохи, що вимагають від людини підвищеної творчої активності, напруження
всіх її духовних сил. Запас міцності під час здійснення реформ не в останню чергу визначається естетичним
потенціалом суспільства. Саме ця обставина надзвичайно актуалізує проблему формування естетичної та
художньої культури особистості, створення для цього сприятливих умов. Важливо надавати ефективну
протидію позначеній тенденції витіснення естетичного середовища на другий план, на периферію
усвідомлюваних завдань. Це загрожує дуже небезпечними наслідками – культурним збіднінням життя
суспільства й духовними злиднями. Ніякі придбання чисто матеріального порядку, на яких схильні
зосереджувати свою увагу нинішні реформатори, природно, не вартують такої ціни. Більше того, можна
стверджувати, що без істотного впровадження естетичного чинника в здійснюваних перетвореннях, їх
соціальна, людська ефективність буде катастрофічно мала. Тому необхідно ті "нововведення", що
виникають у нашому житті, піддавати в цьому зв'язку неупередженій морально-естетичній експертизі.
Естетична культура особистості означає єдність естетичних переконань, знань, почуттів, навичок і норм
поведінки. Свого роду якісно-кількісний сплав цих складових в духовній структурі особистості виражає
міру освоєння нею естетичної культури суспільства, одночасно визначаючи також і міру можливої творчої
самовіддачі. Становлення і розвиток естетичної та художньої культури особистості – процес поетапний, що
здійснюється під впливом соціальних, демографічних і соціально-психологічних та інших факторів. У
ньому задіяні механізми як стихійного, так і цілеспрямованого характеру, що визначаються загалом
середовищем спілкування й умовами діяльності індивідів, їх естетичними параметрами. У випадку
цілеспрямованого впливу на особистість, за умови дотримання всіх інших умов і факторів організації та
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змістовного наповнення естетичного виховання буде здійснено наближення до високого ступеня
сформованості всіх складників естетичної культури особистості.
Культура виступає істотним моментом суспільного й індивідуального життя людей. Її внутрішнім
механізмом є функціонування естетичної свідомості особистості, спрямованість якої виражається в
системі естетичного відношення до різноманітних об'єктів середовища через механізм сприйняття,
переживання, оцінки, смаку, ідеалу, погляду, судження. З рівнем естетичної культури зв'язуються
можливості адекватної орієнтації особистості в різній системі естетичних і художніх цінностей. Міра
вираження навичок, здібностей і потреб у діяльності та поведінці особистості якраз і характеризує рівень
її естетичної та художньої культури, який найбільш зримо виявляється в духовно-змістовному
спілкуванні людей через їхню участь у різних формах соціальної творчості [2: 15].
Різновидом і у відомому сенсі домінантою естетичної культури особистості є її художня культура,
рівень якої залежить від ступеня художньої освіченості, широти інтересів у сфері мистецтва, глибини
його розуміння й розвиненої здібності адекватної оцінки художніх цінностей. Усі ці характеристики
концентровано представлені в понятті художнього смаку – естетично значущої властивості особистості,
що формується й розвивається в процесі її спілкування з мистецтвом.
Естетичне переживання служить одночасно індикатором художньої цінності творів мистецтва і в
своїй завершальній стадії виливається в естетичну оцінку або судження смаку. Отже, художній смак
постає у вигляді безпосередньої здатності особистості до сприйняття творів мистецтва, емоційночуттєвого переживання їх змістовно-формальних характеристик і, у кінцевому рахунку, до мотивованої
їх оцінки та судження [8: 73].
Разом з тим, було б неправильно обмежувати реальні прояви художньої культури особистості лише
сферою мистецтва, його сприйняття, переживання й оцінки. Художня культура, крім мистецтва, широко
представлена в матеріальному виробництві, у побуті, реалізуючись у формі краси та образної виразності
створюваних людиною предметів. Адже народилося справжнє мистецтво лише там, "де і сходи
витончені, і кімната, і склянка, і ложка, і чашка, і стіл, і шафа, і так до останнього предмета" [3: 189].
Естетична й художня культура особистості виступає важливим чинником організації та самого
процесу матеріально перетворювальної діяльності, усієї трудової практики. Її спрямованість на
творчість, на досягнення художньо-образної виразності створюваних предметів, на майстерність
дозволяє створювати справжні шедеври.
Отже, надзвичайно важливим є цілеспрямоване формування естетичної та художньої культури
особистості, оскільки їм належить провідна роль у соціальному відтворенні людини. Естетичне
виховання підсилює розвиток самосвідомості, сприяє формуванню соціальної позиції, заснованої на
гуманістичних цінностях.
Перспективи подальших наукових пошуків можна визначити в напрямку розробки спецкурсу з
формування естетичної та художньої культури особистості з використанням різноманітних педагогічних
умов та технологій.
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Зеленская Н. А. Эстетическая и художественная культура – важнейшие составляющие
формирования творческой личности.
Статья посвящена проблеме формирования эстетической и художественной культуры личности.
Используя исторический экскурс, автор разъясняет природу возникновения у человека особых
чувственных реакций и образного восприятия. С этой целью необходимо использовать средства,
методы и формы эстетического и художественного воспитания, направленные на развитие
творческой фантазии и художественно-эстетического мировосприятия. Успешность процесса
развития эстетической и художественной культуры творческой личности зависит от многих
факторов, среди которых особое значение имеет проявление инициативы, богатой фантазии, степень
художественной образованности, широта интересов в сфере искусства, глубина его понимания и
развитая способность адекватной оценки художественных ценностей. Все эти характеристики
концентрированно представлены в понятии художественного вкуса – эстетически значимого свойства
личности, которое формируется и развивается в процессе ее общения с искусством. Поскольку каждая
личность имеет задатки для восприятия и понимания искусства, то их развитие, формирование
способности понимать образный язык искусства, адекватно воспринимать художественные
произведения – необходимое условие успешного формирования эстетического опыта и эстетической
культуры. Различные виды деятельности человека не подменяют искусство, искусство не замещает ни
одну из форм деятельности человека, а наоборот, оно специфически воспроизводит, моделирует
каждую из них. В этом и заключается основная особенность художественной деятельности в ее
всеобщей форме. На современном этапе делаются попытки выделить контуры формирования в
личности эстетической и художественной культуры.
Ключевые слова: воспитание студентов, профессионализм, майстерство, духовность, эстетика.
Zelenskaya N. A. Aesthetic and artistic culture – the most important components in the formation of a
creative personality.
The article is dedicated to the problem of formation of the aesthetic and artistic culture of a personality.
Using the historical excursus the author explains how the specific perceptional reactions and figurative
perception appear. In order to do that properly it is necessary to use the means, methods and forms of
aesthetic and artistic education aimed at development of the creative fantasy, artistic and aesthetic
worldview. The success of the process of developing aesthetic and artistic culture of a creative personality
depends on many factors, some of the most important among them are the display of initiative, the rich
fantasy, the level of the artistic education, the breadth of interests in the sphere of art, the depth of its
understanding and the developed ability to estimate artistic values sufficiently. All those characteristics are
represented in concentrated way by the notion of sensitivity to art – the aesthetically important feature of
the personality which is formed and developed through intercourse with art. Due to the fact that every
person has the bent for perception and understanding of art, the development of those features, formation of
the ability to understand the figurative language of art, sufficiently percept the pieces of art – the important
condition of the successful formation of the aesthetic experience and aesthetic culture. Different types of the
activities cannot substitute art, as well as art cannot substitute any human activity, vice verse it specifically
reproduces, simulates each of them. That is the main peculiarity of the artistic activity in its global form.
Key words: students’ education, professionalism, skill, spirituality, aesthetics.
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЕМПАТІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ
У даній статті розглядаються питання необхідності прояву емпатійних здібностей у роботі вчителя.
Формулюється підхід до емпатійних здібностей, а також досліджується проблеми їх розвитку в
майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей з урахуванням особливостей умов, що
створюються у сучасному педагогічному ВНЗ. У статті також приводяться результати
діагностування рівня емпатійних якостей майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей та
проводиться аналіз прояву емпатійних здібностей взагалі та її окремих каналів в студентів ІI та IІI
курсів педагогічного ВНЗ. Висвітлюється динаміка прояву емпатійних якостей в студентів, а також
пояснюється можлива причина, що може мати значний вплив на розвиток емпатійних якостей
майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей в умовах педагогічного ВНЗ.
Ключові слова: емпатія, розвиток здібностей, вчителі фізико-математичних спеціальностей.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями полягає у тому, що через прискорення сучасного темпу життя, більшість
людей не мають змоги повноцінно спілкуватися з іншими. Міжособистісна взаємодія отримує суто
"технічний" характер: спілкування, що стосується роботи та кар’єри, обмін короткими повідомленнями
та точками зору, консультація клієнтів та тощо.
Через великий брак часу на повсякденні справи, люди вчаться знаходити альтернативні до усного
спілкування способи або зводити його до найбільш економічних варіантів.
Стан сучасного українського суспільства висуває на перше місце питання того, скільки та чи та
людина працює, а також скільки матеріальних цінностей може собі дозволити. Формується дещо
егоїстичне спрямування у сприйнятті світу. Через це той час, що використовується для міжособистісного
спілкування, сприймається як затрачений без користі у тому разі, якщо його метою не було налаштувати
"корисні знайомства". Саме це спричиняє створення "вакууму" між людьми та невміння збагнути
емоційний стан іншого.
Робота вчителя будь-якого предмету пов’язана зі спілкуванням з учнями та, опосередковано, з їх
батьками. Таким чином, виникає протиріччя між особливостями впливу сучасного суспільства та
необхідністю виховувати повноцінну особистість. До того ж, відсутність розуміння емоційного стану учнів
може стати на заваді навчально-виховному процесу і з точки зору викладання самого навчального курсу.
Коли ми розглядаємо питання пов’язане з викладанням фізико-математичних предметів, то повинні
також ураховувати, що їх розуміння є ускладненим через особливості формування мислення дітей, для
яких не завжди є очевидними логічні математичні умовиводи, і порівнянно-малий відсоток учнів може
бути зацікавлений в них без орієнтованої на це роботи вчителя. Відтак, очевидною проблемою стає
необхідність наявності емпатійних здібностей в майбутніх учителів фізико-математичних
спеціальностей. Проте, емпатійні здібності, у свою чергу, пов’язані з можливістю збагнути емоції іншою
людини, що, як вказувалося раніше, в умовах сучасності стає суспільною проблемою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на
які спирається автор, розпочнемо з розуміння самого поняття емпатії, яке існує достатньо довгий
період часу та виступає у ролі зрозумілого на понятійному рівні.
Емпатію, в залежності від поглядів авторів, визначають тим чи іншим способом, проте в будь-якому
разі вона є пов’язаною з розумінням емоцій іншої особистості та проникненням у її стан. Означення
емпатії мають вигляд: "Постигнення емоційного стану іншої людини у формі співпереживання,
співчуття, вміння поставити себе на місце іншого" [1].
У той же час психологічні словники не надають докорінно-іншого означення.
"Вміння збагнути емоційний стан, проникнути, відчути як власні – переживання іншої людини.
Вміння індивіду переживати паралельно ті емоції, що виникають у іншого індивіду в процесі їх
спілкування. Розуміння іншої людини за допомогою емоційної вчуванності" [2].
Конкретика стосується вже особливостей та характеру досліджень, того який саме аспект
емпатійності має провідну важливість для науковця, який його розглядає.
Потрібно сказати, що для багатьох дослідників емпатія є якістю, окремі характеристики якої можуть
бути посилені в залежності від протікання навчально-виховних процесів і досягти завдяки цьому більш
високих показників, ніж мали місце на початковому етапі [3].
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Тобто, фактично, можливо навчитися відчувати емоції іншого у тій чи тій мірі. Природжені якості, як
відмічалося у свій час ще Т. П. Гавриловою та на чому нерідко наголошують досі, мають свій вплив,
проте вони не є абсолютними.
У той же час нерідко відмічається також і те, що людина, яка робить вибір майбутньої професії, вже
має достатньо усвідомлювати те, якою саме буде її робота. Таким чином, вже на початковому етапі
студент педагогічного ВНЗ є зацікавленим у розумінні інших людей та в тому, яким саме має бути його
вплив на учнів під час навчально-виховного процесу [4].
Виділення невирішених раніше частин проблеми, котрим присвячується означена стаття
пов’язано з тим, що необхідним є розуміння, чи сприяє процес навчання у педагогічному ВНЗ тому, що
рівень емпатії майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей підвищується.
Формулювання цілей статті (постановка завдання) полягає у тому, що ми намагаємося зрозуміти,
чи є позитивна тенденція у розвитку вказаних здібностей для подальшого їх використання безпосередньо
у навчально-виховній роботі вчителя.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів розпочнемо з того, що нами були протестовані емпатійні здібності студентів ІІ та ІІІ курсів
педагогічного ВНЗ за допомогою методики діагностики рівня емпатійних здібностей В. В. Бойко, яка
дозволяє перевірити як загальний рівень емпатії, так і її прояв за окремими каналами та виділити який з
них є провідним.
Таблиця 1
Результати діагностування рівня емпатії у студентів II курсу 2014 року педагогічного ВНЗ
(державний заклад: Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського), Інституту фізики та математики

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
∑

Раціон.
канал
4
3
3
3
3
4
0
5
3
3
2
2
1
5
2
5
5
1
4
3
2
5
3
3
3
4
5
4
4
3,2

Емоційн.
канал
5
6
3
5
1
3
2
2
1
5
5
1
6
0
3
5
3
2
4
3
4
6
5
1
6
4
4
4
4
3,6

Інтуїт.
канал
4
3
1
2
3
2
5
1
3
2
6
3
1
3
6
2
6
3
2
3
3
3
4
1
1
2
3
1
3
2,8

Емпат.
установки
3
4
3
4
2
4
3
3
4
4
3
5
4
2
5
4
4
2
3
2
4
5
4
4
5
2
4
3
3
3,5

Проник.
здатність
6
3
4
4
2
3
2
3
4
4
5
3
3
2
4
3
4
3
2
2
3
2
3
4
2
3
6
4
0
3,2

Ідентифік.
3
3
2
2
5
5
4
3
1
4
5
4
4
4
4
4
6
3
0
0
4
4
3
1
4
5
5
5
3
3,4

Загал.
рівень
25
22
16
20
16
21
16
17
16
22
26
18
19
16
24
23
28
14
15
13
20
25
22
14
21
20
27
21
17
19,7

Як можна побачити з табл. 1, загальний рівень емпатії студентів другого року навчання становить
приблизно 19,7. У рамках даної тестової методики це означає занижені показники емпатійних проявів.
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Лише в невеликої кількості респондентів відмічається показник між 22 та 29, що відповідає
середньому рівню емпатії, високого рівня не демонструє жоден з опитаних студентів, у той же час
найнижчий рівень, менший за 15, помічається лише в трьох студентів серед 29 опитуваних (що становить
трохи більшим 10 % всіх респондентів).
Стосовно проявів емпатійних здібностей за окремими каналами — найбільшого середнього значення
досягає емоційний канал емпатії (приблизно 3,6), що означає схильність більшості сопитуваних до
співчуття на рівні входження до емоційної сфери інших, у той же час цей канал "працює" на розуміння
внутрішнього світу лише у тому разі, якщо виникає "налаштування" на іншу людину.
Емоційний канал емпатії є обмежено корисним у роботі з колективом, а той факт, що загальний
емпатійних рівень опитуваних не демонструє високих результатів, а середнє значення не досягає навіть
показника 4 (з 6 можливих), свідчить про те, що подібна емпатія не матиме значного практичного
використання у повсякденній професійний роботі вчителя.
Другим за середнім значенням прояву в студентів другого курсу займають емпатійні установки, що
сприяють або протистоять проявам емпатії. За цими результатами можна стверджувати, що більшість
опитуваних готові до того, щоб розуміти інших та співчувати їх емоційному стану, у той же час, низький
прояв за іншими каналами робить цю готовність неоднозначною.
Потрібно у той же час відмітити, що жоден з каналів у загальному результаті не демонструє значного
проявлення, а сумарний результат кожного із студентів, як вказувалося раніше, не досягає високого рівня
прояву. Відтак, можна казати про те, що в студентів другого курсу доволі слабкі показники емпатійних
здібностей.
Таблиця 2
Результати діагностування рівня емпатії у студентів III курсу 2014 року педагогічного ВНЗ
(державний заклад: Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського), Інституту фізики та математики

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Раціон.
канал
4
4
1
3
3
1
4
2
1
4
4
2
1
6
2
4
4
2
3
4
2
5
2
3
5
3
2
1
2

Емоційн.
канал
1
4
4
3
5
1
4
1
3
4
4
2
1
2
3
3
2
3
3
4
3
2
3
2
3
3
4
2
2

Інтуїт.
канал
1
0
5
1
4
3
4
4
1
0
0
2
5
3
1
4
1
1
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3

Емпат.
установки
5
4
2
2
4
3
2
1
4
2
5
4
2
1
5
4
6
6
5
4
5
3
1
2
2
4
2
4
5

Проник.
здатність
3
4
4
1
3
2
3
2
3
3
3
6
4
2
3
2
5
4
2
3
0
4
3
4
2
5
3
5
4

∑

2,9

2,8

2,2

3,4

3,2
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3
2
3
1
4
2
4
4
3
4
0
2
1
4
3
3
3
3
2
3
4
5
3
2
2
2
2
2
3

Загал.
рівень
17
18
19
11
23
12
21
14
15
17
16
18
14
18
17
20
21
19
17
21
16
22
14
15
16
19
15
16
19

2,7

17,2
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Аналізуючи табл. 2, ми маємо відмітити, що тепер досліджувалися вже студенти третього курсу
педагогічного ВНЗ. У той час, як студентам другого курсу вперше викладається педагогіка – студенти
третього вже мають знання з декількох спеціальних курсів.
У той же час, за показниками ми можемо побачити, що тенденція змін у прояву емпатії негативна.
Загальний рівень понижується та становить приблизно 17,2, що також є заниженим рівнем емпатії. Лише в
двох студентів відмічається середній рівень емпатичних здібностей (тобто – 22 та вище), вже в п’яти
студентів можливо побачити дуже низький рівень. Відтак, загальний рівень емпатії знижується і навчання у
педагогічному ВНЗ не сприяє його розвитку, не дивлячись на викладання специфічних курсів.
Зміщується також динаміка окремих емпатійних каналів. Тепер найвищий середній показник мають
вже емпатійні установки, емоційний канал емпатії демонструє показник у 2,8, що нижче за раціональний
канал та проникну здатність емпатії.
Хоча і раціональний канал, що відповідає за усвідомлене розуміння іншого, і проникна здатність, яка
дозволяє людині створювати позитивну емоційну атмосферу, і є значно більш важливими у роботі
вчителя, проте їх прояв в респондентів не досягає значного рівня, що не дозволяє їм в повній мірі дійсно
впливати на професійну сферу майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей.
Порівняно-високий прояв емпатійних установок свідчить про те, що студенти третього курсу
педагогічного ВНЗ також є готовими та схильними до розвитку емпатійних здібностей.
Однак, разом з тим, очевидно, що вони не мають змоги втілити цю готовність до безпосередньої
діяльності, оскільки лише після закінчення ІІІ курсу вони залучаються до педагогічної практики у літніх
таборах відпочинку, а тільки на ІV курсі починається безпосередня практика у школі. Що і призводить
до того, що демонструється занижений загальний рівень прояву емпатійних здібностей.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку,
розпочнемо з того, що основним фактором, який спричиняє негативну динаміку у розвитку емпатії
студентів ІІ та ІІІ курсів ми вважаємо те, що вони не мають змоги прийняти участь в безпосередній
педагогічній діяльності та проявити дійсні емпатійні здібності під час реального спілкування з учнями.
У той же час, більша частина спеціалізованих педагогічних курсів у рамках навчання у ВНЗ мають
здебільшого теоретичний характер. Відтак, навіть з урахуванням позитивних емпатійних установок
емпатійні якості майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей не розвиваються в повній мірі.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку ми вбачаємо у продовженні дослідження динаміки
розвитку емпатійних здібностей у майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей, а також у
розробці методичних рекомендацій щодо впливу на протікання цього процесу в позитивному ключі.
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Михайлова О. Л. Динамика развития эмпатийных способностей у студентов физикоматематических специальностей в условиях педагогического ВУЗа.
В данной статье рассматриваются вопросы необходимости проявления эмпатийных способностей в
работе учителя. Формулируется подход к эмпатийным способностям, а также исследуются проблемы
их развития у будущих учителей физико-математических специальностей с учетом особенных условий,
создаваемых в современном педагогическом ВУЗе. В статье также приведены результаты
диагностирования уровня эмпатийных качеств будущих учителей физико-математических
специальностей и приводится анализ проявления эмпатийных качеств в общем, а также их отдельных
каналов у студентов ІI и IІI курсов педагогического ВУЗа. Показывается динамика проявления
эмпатийных качеств у студентов и объясняется возможная причина, которая может иметь
значительное влияние на развитие эмпатийных качеств будущих учителей физико-математических
специальностей в условиях педагогического ВУЗа.
Ключевые слова: эмпатия, развитие способностей, учителя физико-математических специальностей.
Mihailova O. L. Dynamics of developing empathic abilities for students of exact sciences in the conditions of
pedagogical university.
This article considered questions of develop empathy abilities of future teachers of exact sciences in the modern
world and modern school. This article considered questions of teachers’ influence for emotional atmosphere of
the pupils for development of an integrated personality. The Author determine the need for understanding
emotional condition of another person in the teachers’ work. In this way teachers’ empathy has the high
necessary value for education process. Not least, because the emotional sphere and positive condition of pupils
bond with others sphere. For research uses methodic for diagnosing the level of empathic abilities by Boyko
V.V., research group was students of exact sciences (2 and 3 year) of pedagogical university (58 respondents).
Author of this article analyzes the results of research. Author talk: in this group of students was observed
negative dynamics of developing empathic abilities. That demonstrates problems in the development of
pedagogical empathy of future teacher of exact sciences. Findings of this article consist in the perspective for
future researches of dynamics of developing empathic abilities for students of exact sciences and detection new
problems. Also in the conclusion author talk about the right direction for develop empathy abilities of students of
exact sciences in the conditions of pedagogical university.
Key words: sympathy, teachers of exact science, education.
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ЗМІСТ ПОНЯТТЯ "ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА" ЯК СКЛАДОВОЇ
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
У статті обґрунтовується зміст поняття "фахова компетентність перекладача", яке
використовується на позначення переліку знань, навичок та умінь, необхідних фаховому перекладачеві.
Проведено аналіз підходів до визначення поняття "перекладацька компетенція" та суміжних з ним
понять, визначено обмеженість та непослідовність різних поглядів на цілі і задачі професійної
підготовки перекладачів і запропоновано нове інтегроване розуміння мети навчання перекладу. Фахова
компетентність перекладача тлумачиться як ієрархічно організоване поняття, яке включає п’ять
складових компетенцій: білінгвальну, екстралінгвістичну, перекладацьку, особистісну та стратегічну.
Ключові слова: компетентність, фахова компетентність, перекладацька компетентність.
Методика навчання перекладу є відносно молодою наукою, а тому природно має пройти етап
узгодження термінології, що вживається різними дослідниками не тільки в межах кожної країни, а й у
міжнародних масштабах, зважаючи на глобалізацію усіх сфер людської діяльності, включаючи й науку.
Одним із ключових термінів у цій галузі є так звана перекладацька компетенція, що у найбільш
узагальненому вигляді тлумачиться, з одного боку, як здатність перекладати на фаховому рівні, а з
іншого – як номенклатура знань, навичок та умінь, необхідних для забезпечення згаданої здатності. У
такій інтерпретації важливість поняття, що розглядається, не викликає сумніву, оскільки подібний
перелік, за умови його обґрунтованості, утворив би надійну основу для розробки змісту й методики
навчання будь-якого виду перекладу. З іншого боку, серед дослідників бракує одностайності навіть щодо
самого терміну, не кажучи вже про його зміст. Це й зумовлює актуальність нашого дослідження, метою
якого є обґрунтування вибору терміна на позначення змісту поняття, що розглядається, та встановлення
його змісту і структури.
До сфери перекладознавства термін компетенція (competence) був введений Ґ. Турі [1], який припустив,
що для формування перекладацької компетенції (ПК), крім вродженої здатності білінгвів до перекладу, на
якій вона ґрунтується, перекладачі мають розвинути нову трансференційну здатність (transfer competence).
Пропозиція Ґ. Турі сприяла появі нового напряму, метою якого став пошук вичерпного переліку
компонентів ПК. Спочатку кількість компонентів ПК, які пропонували різні дослідники, була відносно
невеликою і коливалась у незначних межах, однак згодом сформувалася тенденція дати якомога
детальніший перелік знань, навичок та умінь, необхідних фаховому перекладачеві.
У процесі свого розвитку погляди на склад ПК зазнавали впливу з боку певних теоретичних
лінгвістичних моделей, зокрема, лінгвістики тексту, функціональної перспективи речення тощо,
внаслідок чого до складу ПК включалися текстотворча компетенція, вміння осмислення тексту оригіналу
(ТО), вибору стратегії перекладу та функціональної перспективи висловлювання тощо. Інші дослідники
[2], на додаток до перекладацьких дій, пропонують включити до складу ПК периферійні компетенції
(предметні знання, використання словників, документації, резюме і технічних засобів), а також
доперекладацькі компетенції (адекватна конфігурація пам'яті, гнучкість переключення з одного мовного
коду на інший, опір інтерференції). До периферійних, вірогідно, також відносяться вміння перекладача
користування комп’ютером та друкарські вміння, здатність забезпечення детального резюме з боку
замовника та вибору необхідних довідкових матеріалів, встановлення зворотного зв'язку із замовником,
забезпечення оцінки ТП з боку замовника, а також так звана трансляторіальна компетенція (translatorial
competence) (уміння аналізу резюме замовника та ТО, перекладацькі стратегії, презентація ТП
(включаючи його розташування на сторінці), документація, термінологія, знання професійної поведінки
перекладача тощо) [3].
В останні роки опубліковані кілька оглядових робіт [4; 5; 6; 7], автори яких намагалися
проаналізувати стан речей, пов'язаних з поняттям ПК, та запропонувати власні думки щодо
компонентного складу останньої. Аналіз згаданих праць дозволяє зробити кілька висновків щодо
поточного стану проблеми. По-перше, хоча термінологія, яку використовують різні автори, іноді
збігається, її зміст збігається не завжди, внаслідок чого виникає плутанина з тлумаченням згаданих
термінів. По-друге, намагання максимально деталізувати зміст ПК спричинює перевантаження цього
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поняття компонентами, які мають різну ступінь важливості й часто є компонентами різних поняттєвих
категорій, що не завжди усвідомлюється читачами й утруднює розуміння професійного дискурсу.
Для вирішення даної проблеми доцільно відокремити перекладацьку компетенцію (translation
competence), тобто здатність продукувати прийнятний ТП, від ширших сфер компетенції перекладача
(translator’s competence). По-друге, англійський термін competence необов’язково перекладається як
компетенція, оскільки він може означати і компетентність, і саме в цьому значенні він вжитий у
словосполученні translator’s competence. Зваживши на контекст, зміст згаданого словосполучення
точніше можна передати за допомогою додавання слова, тобто як фахова компетентність перекладача
(ФКП), тобто експертна система, яка не є автоматично притаманною будь-якому білінгву, а потребує
особливого формування, що відбувається у процесі спеціально організованого навчання [7].
Дотримуючись принципу ієрархічності, складові ФКП логічно було б називати компетенціями, а
елементи останніх – субкомпетенціями.
Ґрунтуючись на результатах аналізу наявних досліджень, до складу робочої моделі ФКП доцільно
включити п’ять компетенцій: білінгвальну, екстралінгвістичну, перекладацьку, особистісну та стратегічну.
Білінгвальна компетенція включає мовну (тобто знання двох мов, у тому числі, у контрастивному
плані), а також мовленнєву (володіння ними у тих видах мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі)
субкомпетенції. Кожна (мовна та мовленнєва) із згаданих субкомпетенцій може, у свою чергу, бути
розчленованою на відповідні складові.
Екстралінгвістична компетенція включає усі знання, що виходять за межі лінгвістичних та
перекладознавчих, тобто сюди відносяться будь-які фонові (енциклопедичні, тематичні, соціобікультурні
тощо) і предметні (інформація щодо поняттєвого складу певної галузі людської діяльності та
міжпоняттєвих зв’язках) знання.
Перекладацька компетенція включає знання загальних принципів перекладу, а також навички та
уміння його здійснення – як базові (тобто необхідні перекладачу для здійснення усіх видів перекладу),
так і ті, яких потребують лише один або кількох видів перекладу текстів відповідних стилю та жанру. До
перекладацької компетенції доцільно також включити ті субкомпетенції, що мають безпосереднє
відношення до процесу перекладу, тобто інструментальну (використання документальних та
технологічних ресурсів, що мають відношення до роботи перекладача) та дослідницьку або пошукову
(здатність швидко знайти інформацію, необхідну для розв’язання перекладацьких завдань).
До складу особистісної компетенції доцільно включити психофізіологічний компонент (когнітивні,
психомоторні та поведінкові механізми – пам'ять, увагу, психологічна стійкість, критичне відношення
тощо), морально-етичну субкомпетенцію (почуття відповідальності за якість власної праці; об'єктивність
та
надійність;
скромність,
ввічливість,
дотримання
конфіденційності),
субкомпетенцію
самовдосконалення (готовність та потреба у постійній самоосвіті та розвитку), а також фахово-соціальну
субкомпетенцію (прийоми та норми спілкування у професійному середовищі, уміння пропонувати свої
послуги на ринку праці, укладати договір на виконання перекладу, співпрацювати з фахівцями у
відповідній галузі тощо).
Нарешті стратегічна компетенція у нашій робочій моделі розглядається як надкомпетенція,
інтегроване уміння перекладати, що ґрунтується на координації решти компетенцій у процесі здійснення
перекладацької діяльності [7].
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Черноватий Л. М. Содержание понятия "Профессиональная компетентность переводчика"
как составной методики обучения.
В статье обосновывается содержание понятия "профессиональная компетентность переводчика",
которое используется на обозначение перечня знаний, навыков и умений, необходимых
профессиональному переводчику. Проведен анализ подходов для определению понятия "переводческая
компетенция" и смежных с ним понятий, определенно ограниченность и непоследовательность разных
взглядов на цели и задачи профессиональной подготовки переводчиков и предложено новое
интегрированное понимание цели обучения перевода.
Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, переводческая
компетентность.
Chernovaty L. M. Content of concept "professional competence of translator" as a part
of methodology of teaching.
The article explores the concept of “professional translation competence”. This concept refers to the list of
knowledge, skills and abilities the professional translator should possess. The analysis of approaches to the
definition of "translation competence" and adjacent concepts shows the limitation and inconsistency of various
views on the goals and objectives of translators’ professional training. The paper presents the new integrated
understanding of translation training purposes. The professional translation competence is interpreted as
hierarchically organized concept that includes five constituent competencies: bilingual, extralinguistic,
translation, personal and strategic.
Key words: competence, professional competence, competence of translator.
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ОБРАЗНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СЕКСУАЛЬНИХ СТОСУНКІВ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОЇ
ТІЛЕСНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ Д. Г. ЛОУРЕНСА)
Статтю присвячено висвітленню результатів семантико-когнітивного аналізу особливостей
концептуалізації і когнітивних процесів, що супроводжують формування образу сексуальних стосунків
та еротизованого тіла в художній семантиці в літературі модернізму. Матеріалом дослідження слугує
текст роману Д. Г. Лоуренса "Lady Chatterley’s Lover". Методика дослідження передбачає
реконструкцію концептуальних метафор у тексті. Результати дослідження виявили специфіку
образної інтерпретації сексуальних стосунків у художній прозі літератури модернізму, що відбувалось
крізь призму образів, які виступили їх метафоричними корелятами, переважна кількість яких
актуалізує семіотичну природу художньої тілесності.
Ключові слова: тілесність, еротизоване тіло, образність, художній текст, концептуальна метафора,
модернізм, когнітивна поетика, семіотика.
Феномен тілесності як об’єкт вивчення привертав увагу великої кількості дослідників, які працюють
у різних сферах науки [1; 2-6]. Не обминули його своєю увагою і філологи − як літературознавці, так і
лінгвісти [7; 8].
Враховуючи різноаспектний характер людського тіла, ракурси його вивчення не вичерпуються
проблематикою його будови та функціонування, але і включають питання взаємодії із собі подібними,
осмислення буття людини як homo corporalis, її місця в соціумі та ін.
В сучасній науковій думці тілесність асоціюється з тілесним буттям людини, розуміється як
діалектична єдність тілесного та духовного, як інтегруюча ознака екзистенційного досвіду людини, що
поєднує комплекс природних, індивідуальних та культурних рис тіла людини, як поле взаємодії
внутрішніх та зовнішніх життєвих просторів людської істоти [3: 113].
Зважаючи на тілеснісну спрямованість світосприйняття, значущість людського тіла є очевидною не
лише як компоненту повсякденної, але і художньої картини світу, оскільки будь-який художній текст
передбачає певну кореляцію людини (людського тіла) та її оточення.
В структурі художнього твору тіло підлягає процесу "охудожнення", отримуючи певну образну
інтерпретацію, в якому специфіка світосприйняття, притаманна відповідному історичному періоду,
знаходить відображення у своєрідності художніх образів. Саме тому охудожнене тіло (художня тілесність)
виступає цікавим об’єктом аналізу як тло вивчення концепту ТІЛО ЛЮДИНИ / HUMAN BODY в
найрізноманітніших його аспектах, серед яких сенсорне тіло, еротизоване тіло, соціалізоване тіло тощо.
Як демонструє аналітичний огляд літератури, особливо помітне висування тема тіла отримує у творах
модерністів [7-9]. Подібний інтерес до "людини тілесної" (homo corporalis, homo somatikos) [1]
ґрунтується на філософії відчуження, що лежить в основі модернізму, і виражається у віддаленні
індивідуальної особистості від соціального світу, готової визнати абсурдність свого існування і поринути
у власні індивідуальні переживання, зокрема фізіологічного, а частіше – еротичного характеру [8]. Цей
факт обумовлює експліковану увагу до людського "біологічного тіла", його "соматики", а також до його
"втаємниченого еросу", що знаходить віддзеркалення в низці творів письменників-модерністів [7-9].
Зважаючи на факт явного акцентування еротизованого тіла в художніх творах письменниківмодерністів, об’єктом цього дослідження є сексуальні стосунки та їх образна репрезентація в
художньому тексті. Матеріалом дослідження слугує корпус художніх текстів представника англійського
модернізму в літературі – Д. Г. Лоуренса.
Мета дослідження полягає в аналізі напрямів образного переосмислення в ході художньої інтерпретації
статевих стосунків та еротизованого тіла модерністами, деякі аспекти якого вже описані раніше [9].
В цьому дослідженні основну увагу сконцентровано на вивченні специфіки образного
переосмислення, якого дістає образ сексуальних стосунків із метою виявлення спектру його
метафоричних корелятів в образному просторі художнього тексту, а отже, і визначення фрагментів
концептуального простору, що застосовуються для охудожненої репрезентації концепту ТІЛО ЛЮДИНИ
/ HUMAN BODY в його еротичних аспектах.
В дослідженні застосовано метод семантико-когнітивного аналізу, що передбачає реконструювання
концептуальних метафор у тексті. Методологічною базою дослідження є теорія концептуальних метафор
Дж. Лакоффа та М. Джонсона [10], а також запропонований З. Кьовечешом підхід до розмежування основних
когнітивних механізмів поетичного переосмислення базових концептуальних метафор [11: 47-53].
© Галуцьких І. А., 2014
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Так, сексуальні стосунки (sex, passion, love) набувають переосмислення в образно-наративній системі
роману Д. Г. Лоуренса, отримуючи художню репрезентацію крізь призму низки образів.
Як продемонстрував кількісний аналіз образних засобів репрезентації сексуальних стосунків у
художній семантиці періоду модернізму на прикладі творів Д. Г. Лоуренса, серед метафоричних
корелятів сексу переважну кількість складають наступні образи: образ системи знаків або
інформативного потоку (speech, conversation, communication, talk, greeting, meaning, idea, content, theme,
chapter, paragraph, word, label), репрезентовані 24 % образних засобів, ритуалу або церемонії (sacrifice,
worship, dance, performance, wedding) – 20 %, впливу підвищеної температури, жару (warmth, burn, fire,
flame, melt, smelt out) – 20 %, проростання рослини (forest, bud, flower, orchid, blossoms, plant, tree, roots)
– 11 %, їжі та питва (water-ice, cocktail, eating, food) – 9 %, війни, битви (war, fight, hatred) – 4 %,
мандрівки (travel, excursion) – 4 %, водного потоку (flood, waves) – 4 % та генератора (dynamo) – 4 %.
Так, один із напрямів концептуалізації сексуальних стосунків, що займає домінуючу позицію за
кількісним показником (24 %), є переосмислення за допомогою образу процесу означення,
інформативного потоку, де в якості метафоричних корелятів статевого акту виступають бесіда (speech,
conversation, communication, talk, greeting), процес набуття значення (meaning, idea, content, theme,
chapter, paragraph), а також позначення (word, label).
Одне з напрямів переосмислення узагальнює концептуальна метафора СЕКС Є СПІЛКУВАННЯ,
БЕСІДА / SEX IS COMMUNITAION, де плотське кохання переосмислюється через уподібнення до
вербальної форми спілкування, бесіди (sex is a sort of communication like speech, sex conversation), що
якнайяскравіше акцентує семіотичну природу тілесності, і що спостерігаємо у фрагменті роману "Lady
Chatterley’s Lover": "Well, Charlie and I believe that sex is a sort of communication like speech. Let any
woman start a sex conversation with me, and it's natural for me to go to bed with her to finish it…" [12: 35].
Тут Д. Г. Лоуренс, очевидно, продовжує ідею стосовно сексу як максимально інтимного спілкування і
пізнання особистості, яке відбувається на рівні дотиків, тактильно, що він експлікує у фрагменті: "…sex is
just another form of talk, where you act the words instead of saying them. …we might exchange as many
sensations and emotions with women as we do ideas about the weather, and so on. Sex might be a sort of
normal physical conversation between a man and a woman" [12: 33].
Отже, слова при такій формі "спілкування" заміняються тілесними діями (sex is just another form of
talk, where you act the words instead of saying them), і партнери – учасники цієї "бесіди" – обмінюються не
ідеями, як при звичайній, вербальній формі бесіди, а емоціями та відчуттями (exchange as many sensations
and emotions with women as we do ideas), за допомогою дотиків, "тілесно" (physical conversation).
У романі "Women in Love" Д. Г. Лоуренс підкреслює, що "тілесне спілкування" дозволяє передати
навіть більше інформації, ніж можливо зробити іншими способами: "She had her desire of him, she
touched, she received the maximum of unspeakable communication in touch, dark, subtle, positively silent, a
magnificent gift and give again, a perfect acceptance and yielding, a mystery, the reality of that which can never
be known, vital, sensual reality that can never be transmuted into mind content, but remains outside, living
body of darkness and silence and subtlety, the mystic body of reality" [13: 251].
Аналогічний напрям образного переосмислення сексуальних стосунків спостерігаємо у
Д. Г. Лоуренса і в романі "Lady Chatterley’s Lover", порівняємо: "I can't see I do a woman any more harm by
sleeping with her than by dancing with her...or even talking to her about the weather. It's just an interchange of
sensations instead of ideas, so why not?'" [12: 32].
Отже, тілесні дії (дотики, рухи) виступають знаками, що складають семіотичну систему і що робить
тіло кодом, де тілесні відчуття імплікують почуттєвий рівень ставлення до партнера / партнерки і
дорівнюються ідеям, якими обмінюються люди під час діалогу. Паралель між комунікативним
характером (діалогічною природою) сексуальних стосунків та вербальним комунікативним актом
проводиться автором неодноразово, наприклад, коли він порівнює зацікавленість і бажання обмінятись
ідеями, коли виникає прагнення спілкування та бажання кохатись, коли є почуття (симпатія).
Порівняємо: "You don't talk to a woman unless you have ideas in common: that is you don't talk with any
interest. And in the same way, unless you had some emotion or sympathy in common with a woman you
wouldn't sleep with her" [12: 33].
Зважаючи на кодову природу еротизованого тіла в образній інтерпретації художнього тексту Д. Г.
Лоуренса, сексуальний акт репрезентується автором також як свого роду "привітання" (greeeting), що
передбачає задіяння комунікативної природи тілесності: "He laid his hand close and firm over her secret
places, in a kind of close greeting" [12: 264], причому "комунікація" здійснюється тут за допомогою
дотиків чуттєвого характеру, дотиків до "потаємних місць" (her secret places).
Приклад образної концептуалізації сексуальних стосунків крізь призму образу комунікативного акту
спостерігаємо в наступному фрагменті тексту, в якому тілесна близькість не лише дорівнюється ментальній
близькості, а сексуальний акт ототожнюється із вербальною комунікацією, виступаючи логічним
продовженням спілкування, порівняємо: "And if after the roused intimacy of these vivid and soul-enlightened
discussions the sex thing became more or less inevitable, then let it. It marked the end of a chapter. It had a thrill of
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its own too: a queer vibrating thrill inside the body, a final spasm of self-assertion, like the last word, exciting, and
very like the row of asterisks that can be put to show the end of a paragraph, and a break in the theme" [12: 4].
Сексуальний акт вважається продовженням дискусії, розпочатої на вербальному плані, або кінцем
розділу (it marked the end of a chapter), кінцем параграфу (the end of a paragraph), проривом і паузою у
темі спілкування (the end of a paragraph), останнім словом (like the last word), який немов продовжує
вербальний акт спілкування тілесним. Отже, тілесний код ототожнюється із вербальним за ознакою
"здатність нести інформацію", "інформативність", як і будь-яка кодова система. Модус образної
концептуалізації тут узагальнюється концептуальною метафорою СЕКС Є КОМУНІКАТИВНЙ ПРОЦЕС
/ SEX IS A COMMUNICATIVE PROCESS.
Окрім за це, семіотична природа тілесності актуалізується в образній складовій наступного
фрагменту тексту, де СЕКС Є ЗАСІБ МАРКУВАННЯ / SEX IS LABELLING, порівняємо: "Married
people like you and Julia have labels on you, like travellers' trunks. Julia is labelled Mrs Arnold B. Hammond –
just like a trunk on the railway that belongs to somebody. And you are labelled Arnold B. Hammond, c/o Mrs
Arnold B. Hammond. Oh, you're quite right, you're quite right!" [12: 32].
Такі "лейби", що залишають на тілі сексуальні партнери через стосунки з ними, є інформацією
невербального характеру, яку людські істоти в спромозі розпізнавати якимись сьомим органом чуття, що
розпізнається як факт приналежності комусь – дружині, чоловіку, коханому / ій, нареченому / ій тощо.
Таке "маркування" імплікує переосмислення і еротизованого тіла, яке переосмислюється тут як "валіза
для подорожі", в якій переміщається людське їство. Хоча і подобається це не усім, оскільки це дає
зрозуміти протилежній статі про наявність стосунків у людини, що й спонукає їх замислитись над тим,
щоб полишати ці "маркери" задля свободи сексуальних стосунків: "But it seems to me you might leave the
labels off sex. We're free to talk to anybody; so why shouldn't we be free to make love to any woman who
inclines us that way?" [12: 32]. Це персонажі-чоловіки висловлюють і, говорячи про жінок та вказуючи на
незручність того, що жінки хoдять з цими "позначками" стосунків, немов "валізи", які належать певному
мандрівникові: "I'd be ashamed to see a woman walking around with my name-label on her, address and
railway station, like a wardrobe trunk" [12: 33].
Втім, така семіотика еротизованого тіла акцентується не лише за рахунок вказаного образу, але й
образу порцелянового посуду, що активує концептуальну метафору ТІЛО ЛЮДИНИ Є
ПОРЦЕЛЯНОВИЙ ПОСУД / HUMAN BODY IS A PORCELAIN, який не має сенсу, якщо ним не
користуватись. Так і тіло, що не отримує сексуальної реалізації, веде безглузде існування,
перетворюється на старе, обвисле, а отже, і не несе інформації (СЕКС – ЦЕ НАПОВНЕННЯ ПОСУДУ /
SEX IS FILLING THE VESSEL, а отже, СЕКС Є ІНФОРМАТИВНИЙ ПОТІК / SEX IS INFORMATIVE
FLOW), порівняємо: "Her body was going meaningless, going dull and opaque, so much insignificant
substance. It made her feel immensely depressed and hopeless. What hope was there? She was old, old at
twenty-seven, with no gleam and sparkle in the flesh. Old through neglect and denial, yes, denial. Fashionable
women kept their bodies bright like delicate porcelain, by external attention. There was nothing inside the
porcelain; but she was not even as bright as that" [12: 77].
Такий напрям образної концептуалізації тіла жінки в романі Д. Г. Лоуренса крізь призму образу
посуду заходить кореляцію із теорією психоаналізу З. Фрейда, відповідно до якої посуд має жіночу
сексуальну символіку як і будь-який об’єкт, що є полим зсередини та має простір, який може
заповнюватись. Отже, секс ототожнюється в образній системі автора з інформативним потоком, який
немов "заповнює" тіло-посуд, і завдяки цьому робить його "сповненим сенсу" (через реалізацію
еротизованого / чуттєвого тіла), а відмовляння від сексу, відповідно, виглядає як "зневага" до тіла, що
робить його опалим, постарілим та позбавленим "сенсу".
Трохи менш значною за кількісним показником (20 % образних засобів) є група фрагментів тексту, в яких
сексуальні стосунки концептуалізуються за допомогою образу "ритуальної діяльності". Такий вектор
переосмислення сексу узагальнює концептуальна метафора СЕКС Є РИТУАЛ (ЦЕРЕМОНІЯ) / SEX IS A
RITUAL (CEREMONY), що активується за рахунок уподібнення сексу до поклоніння божеству (worship),
жертвопринесення (sacrifice), весілля (wedding), танцю (dance), розігрування спектаклю (performance). За
допомогою названих образів Д. Г. Лоуренс актуалізує низку ознак сексуальних стосунків.
Так, здатність сексу бути "потребою", "задоволенням", перед яким людина не може встояти і яке,
викликаючи щось на кшталт залежності, як усе приємне, може підкорювати собі (subjugation to sex), і
навіть возводитись у ранг культу (the phallic worship), акцентується Д. Г. Лоуренсом в такому фрагменті
тексту подорожніх нотаток "Twilight in Italy": "It is a profound desire to get away from women altogether, the
terrible subjugation to sex, the phallic worship" [14: 44].
Тут спостерігаємо явну негативну оцінку такого поклоніння сексу (terrible subjugation to sex) з точки
зору чоловіків, які не можуть встояти перед своїми фізіологічними потребами (the phallic worship). Таке
образне бачення сексуальних стосунків Д. Г. Лоуренсом узагальнює концептуальна метафора СЕКС Є
ІДОЛ (ІДОЛОПОКЛОНСТВО) / SEX IS AN IDOL (WORSHIP). Тут автор, для якого тема сексу не є табу,
виражає амбівалентне сприйняття плотського кохання, вірогідно, відображуючи настрої соціуму, –
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одночасне поклоніння і осудження. Перше стимулювалось підвищеною зацікавленістю до теми сексу,
оскільки період написання твору є періодом зародження передумов сексуальної революції, а друге є,
ймовірно, відголосками впливу традиційної християнської моралі, яка осуджувала як плотські
задоволення, так і ідолопоклонство як гріховні.
Переосмислюється статевий акт і крізь призму образу жертвопринесення (sacrifice), що продовжує
образний ряд концептуалізації за допомогою образу ритуальної діяльності, порівняємо: "'It was so
lovely!' she moaned. …But he said nothing, only softly kissed her, lying still above her. And she moaned with a
sort оf bliss, as a sacrifice, and a newborn thing" [12: 200].
Автор тут акцентує увагу більше на факті "дарування", "віддавання" (сил, енергії), взамін чого
людина отримує відчуття щастя (bliss) та відчуття немов "нового народження" (a newborn thing),
"оновлення", яке нібито дарує статевий акт.
Ставлення до сексуальних стосунків як до задоволення і радості підкреслює Д. Г. Лоуренс,
звертаючись також до образу весілля (wedding) (СЕКС Є ВЕСІЛЛЯ / SEX IS A WEDDING), що базується
на персоніфікованих образах статевих органів, яким коханці надали імена – жіночому органу – Леді
Джейн, а чоловічому – Джон Томас. Це спостерігаємо у наступному фрагменті тексту, в якому
описується як закохані прикрашають свої тіла, де її тіло (статевий орган) – це "наречена", яку коханець
прикрашає квітами – її груди, живіт, низ живота, порівняємо: "He had brought columbines and campions,
and new-mown hay, and oak-tufts and honeysuckle in small bud. He fastened fluffy young oak-sprays round
her breasts, sticking in tufts of bluebells and campion: and in her navel he poised a pink campion flower, and
in her maiden-hair were forget-me-nots and woodruff. 'That's you in all your glory!' he said. 'Lady Jane, at her
wedding with John Thomas'' [12: 271]. За цим він прикрашає і своє тіло, а його статевий орган
переосмислюється як "наречений", порівняємо: "And he stuck flowers in the hair of his own body, and
wound a bit of creeping-jenny round his penis, and stuck a single bell of a hyacinth in his navel. She watched
him with amusement, his odd intentness. And she pushed a campion flower in his moustache, where it stuck,
dangling under his nose. 'This is John Thomas marryin' Lady Jane,' he said" [12: 271].
Відповідно, все дійство уподібнюється до ритуальної діяльності, церемонії, де тіла закоханих немов
одружуються одне із одним, а саме воно є схожим із поклонінням та прославлянням тіл одне одного
коханцями, що актуалізує, окрім згаданих однак, також значущість певного ігрового моменту в
сексуальних стосунках.
Продовжуючи образний ряд навколо сексуального акту, Д. Г. Лоуренс уподібнює його виставі
(performance), в якому тіло чоловіка зображується скоріш не як об’єкт бажання, а висміюється як
недолуге і недоладне, порівняємо: "And this time the sharp ecstasy of her own passion did not overcome her;
she lay with her ends inert on his striving body, and do what she might, her spirit seemed to look on from the top
of her head, and the butting of his haunches seemed ridiculous to her, and the sort of anxiety of his penis to
come to its little evacuating crisis seemed farcical. Yes, this was love, this ridiculous bouncing of the buttocks,
and the wilting of the poor, insignificant, moist little penis" [12: 197].
Як бачимо, автор підкреслює фарсовий характер рухів чоловіка під час статевого акту у його намаганні
досягти оргазму (the sort of anxiety of his penis to come to its little evacuating crisis seemed farcical). Та й усе
дійство загалом автор образно представляє як кумедне видовище (butting of his haunches seemed ridiculous to
her, this was love, this ridiculous bouncing of the buttocks, and the wilting of the poor, insignificant, moist little
penis), що загалом дозволяє узагальнити напрям переосмислення сексуальних стосунків крізь призму
концептуальної метафори СЕКС Є ВИСТАВА / SEX IS A PERFORMANCE, причому ця вистава для жінки,
яка дивилась на це тверезим поглядом, незатьмареним сексуальним бажанням, виглядатиме смішною і
недолугою, порівняємо: "This was the divine love! After all, the moderns were right when they felt contempt for
the performance; for it was a performance. It was quite true, as some poets said, that the God who created man
must have had a sinister sense of humour, creating him a reasonable being, yet forcing him to take this ridiculous
posture, and driving him with blind craving for this ridiculous performance. Even a Maupassant found it a
humiliating anti-climax. Men despised the intercourse act, and yet did it" [12: 197].
В цьому фрагменті автор констатує споконвічне ставлення людини до статевого акту як до чогось
огидного і ганебного, сповненого презирства до нього (felt contempt for the performance), немов даючись
диву як розумна істота може таке виробляти, і що, за словами Д. Г. Лоуренса, навіть Мопассан вважав
принизливим (Maupassant found it a humiliating anti-climax) таке перебування у кумедній позиції
(ridiculous posture), діючи майже наосліп (blind craving for this ridiculous performance). Втім, хоча люди і
ставляться до статевого акту із зневагою, вони це роблять (despised the intercourse act, and yet did it), що
автор пояснює зловісним почуттям гумору Бога, що створив людину і спонукав її до цього.
Хоча проаналізовані текстові фрагменти і актуалізують ознаки сексуальних стосунків негативного
порядку – "недолугість", "кумедність", "принизливість", "огидність", "ганебність", що здійснюється за
допомогою образного представлення крізь призму "кумедної вистави", все ж він переважно акцентує
природність та позитивний вплив сексуальних стосунків на людину, її наближення до світу живої
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природи, що автор здійснює, зокрема, завдяки образній репрезентації крізь призму образу "танцю"
(dance), що виступає метафоричним корелятом сексуальних стосунків.
Танок удвох, як і вищезгадані образи, також можна розцінювати як певну дію ритуального характеру,
оскільки нагадує він певну церемонію, особливо такий танок в оголеному вигляді у лісі під дощем, який
описано у фрагменті тексту: "She slipped on her rubber shoes again and ran out with a wild little laugh,
holding up her breasts to the heavy rain and spreading her arms, and running blurred in the rain with the
eurhythmic dance movements she had learned so long ago in Dresden. It was a strange pallid figure lifting and
falling, bending so the rain beat and glistened on the full haunches, swaying up again and coming bellyforward through the rain, then stooping again so that only the full loins and buttocks were offered in a kind of
homage towards him, repeating a wild obeisance" [12: 262].
Наведений фрагмент робить очевидним факт вивільнення страхів героїні, її сором’язливості і взагалі
її духовної складової через цей "танок", через нестримування тілесних бажань. Конні Чаттерлей здійснює
нестримувані рухи оголеного тіла (on the full haunches, swaying up again, coming belly-forward through the
rain), які відповідають певному ритму танцю (eurhythmic dance movements) та виконує щось на кшталт
несамовитих реверансів (repeating a wild obeisance), хоча насправді цей "танець" виконує її душа.
Такий "танок" пристрасті об’єднує її в цьому душевному польоті із чоловіком, що символізує
природне єднання чоловіка та жінки, та в кінці кінців імплікує повернення до стану Адама та Єви: "He
laughed wryly, and threw off his clothes. …. He jumped out, naked and white, with a little shiver, into the hard
slanting rain. … She ran, and he saw nothing but the round wet head, the wet back leaning forward in flight,
the rounded buttocks twinkling: a wonderful cowering female nakedness in flight" [12: 262].
Політ їх тіл назустріч одне одному завершує такий "танок" пристрасті їх тілесним єднанням, що
дозволяє узагальнити напрям образного переосмислення сексуальних стосунків у тексті роману за
допомогою концептуальної метафори СЕКС Є ТАНОК / SEX IS A DANCE: "She was nearly at the wide
riding when he came up and flung his naked arm round her soft, naked-wet middle. … her soft, chill flesh
came up against his body. He pressed it all up against him, madly, the heap of soft, chilled female flesh that
became quickly warm as flame, in contact. … He gathered her lovely, heavy posteriors one in each hand and
pressed them in towards him in a frenzy, quivering motionless in the rain. Then suddenly he tipped her up and
fell with her on the path, in the roaring silence of the rain, and short and sharp, he took her, short and sharp
and finished, like an animal" [12: 262].
Таке поєднання оголених жіночого та чоловічого тіл під дощем є символічним як акт зачаття, що
підкріплюється символікою води (дощ тут виступає як умова зачаття, адже в природі будь-яке народження
передбачає вологу середу). Одночасно, описаний Д. Г. Лоуренсом сексуальний акт, неприхований за стінами,
та оголені тіла, неприховані під одягом, розкривають бачення сексуальних стосунків модерністами як
природних, таких, що наближають людину до витоків життя поза цивілізацією, саме тому сам акт і
зображується автором як дещо тваринне (he took her, short and sharp and finished, like an animal), шалене і
безумне (pressed … against him madly, pressed … in a frenzy), як свого роду дань природі.
Такий "танок" (пор. сексуальний акт як танок у психоаналізі З. Фрейда [15: 98]) у лісі під дощем, у
оголеному вигляді є немов ритуалом наближення, причащання до природи, до тваринного світу, виглядає
як справляння культу Вакха вакханками, де вона – немов його послідовниця, що танцює у оргії, радіє,
ликує, що імплікує розуміння простих, ясних, природних, необхідних істин – набуття свободи,
вивільнення найістотніших проявів людини через свободу тіла.
Не менш часто (20 % образних засобів) сексуальні стосунки переосмислюються як тепловий вплив та
його наслідки (вплив підвищеної температури, вогню тощо), що пов’язано із образним сприйняттям
пристрасті як "чуттєвого вогню" (ПРИСТРАСТЬ Є ВОГОНЬ / PASSION IS A FIRE). Такий напрям
концептуалізації активує концептуальну метафору СЕКС Є ТЕПЛОВА ДІЯ / SEX IS WARMTH.
Наприклад, дія "вогню пристрасті" на тіло чоловіка акцентує особливості візії еротизованого тіла в
романі Д. Г. Лоуренса: "For suddenly he was aware of the old flame shooting and leaping up in his loins, that
he had hoped was quiescent for ever. He fought against it, turning his back to her. But it leapt, and leapt
downwards, circling in his knees" [12: 129]. Саме реалізація еротизованого тіла образно репрезентується
як таке, що зазнало впливу підвищеної температури: "I had no warm, flamy life till he gave it me" [12: 319].
Тіло жінки в своїх чуттєвих проявах зазнає аналогічного впливу "жару пристрасті", порівняємо: "And his
finger-tips touched the two secret openings to her body, time after time, with a soft little brush of fire" [12: 264].
Вплив пристрасті-"жару" на тіло знаходить метафоричне зображення крізь призму образу
"розплавлених кінцівок": "…his anger gave him a peculiar handsomeness, an inwardness and glisten that
thrilled her and made her limbs go molten" [12: 297], або образного "пронизування" тіла: "It was a night of
sensual passion, in which she was a little startled and almost unwilling: yet pierced again with piercing thrills
of sensuality, different, sharper, more terrible than the thrills of tenderness…" [12: 298].
Цей "жар" в частинах тіла виглядає як благословіння: "And she felt his hand warmly and softly closing
over her tail again, over her secret places, like a benediction. And the warmth ran through her womb, and the
little flames flickered in her knees…" [12: 319]. Під напором "чуттєвого вогню" з тіла зникає стид та
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глибокий страх, що коренями врослось в тіло: "She would have thought a woman would have died of shame.
Instead of which, the shame died. Shame, which is fear: the deep Organic shame, the old, old physical fear
which crouches in the bodily roots of us, and can only be chased away by the sensual fire, at last it was roused
up and routed by the phallic hunt of the man, and she came to the very heart of the jungle of herself" [12: 298];
що вижигає в грудях жінки та її нутрощах стид і повергає її до стану, схожого на "смерть", що
метафорично імплікує стан оргазму: "Burning out the shames, the deepest, oldest shames, in the most secret
places. …Yet the passion licked round her, consuming, and when the sensual flame of it pressed through her
bowels and breast, she really thought she was dying: yet a poignant, marvellous death" [12: 298].
За такого розуміння сексуальних стосунків метафоричним корелятом еротизованого тіла виступає образ
породи, що містить металеві руди, а вплив такого "чуттєвого вогню" немов "виплавляє" метали, які в ній
містяться, активуючи концептуальну метафору ТІЛО Є ГОРНА ПОРОДА / HUMAN BODY IS ROCKS,
порівняємо: "The refinements of passion, the extravagances of sensuality! And necessary, forever necessary, to burn
out false shames and smelt out the heaviest ore of the body into purity. With the fire of sheer sensuality" [12: 298].
Рідше застосовується модус концептуалізації, при якому сексуальні стосунки уподібнюються до
процесу проростання рослини, що узагальнює концептуальна метафора СЕКС Є ПРОРОСТАННЯ
РОСЛИНИ / SEX IS GERMINATION, при якому, наприклад, інтимність стосунків уподібнюється до
квітки, яка помирає за відсутності близького тілесного зв’язку: "It killed, he said to himself, the real flower
of the intimacy between him and her. But Connie didn't mind that. The fine flower of their intimacy was to her
rather like an orchid, a bulb stuck parasitic on her tree of life, and producing, to her eyes, a rather shabby
flower" [12: 91]. Враховуючи той факт, що стосунки між Конні Чаттерлей та її чоловіком Кліфордом в
романі "Lady Chatterley’s Lover" носили нездоровий характер внаслідок його хвороби, автор порівнює
інтимний зв'язок між ними як такий, що базується на паразитизмі, отож і обирає для цього образ квітки,
що характеризується такою специфікою функціонування (паразитизм) – орхідеї, яка немов паразитує на
"дереві" життя жінки (orchid, a bulb stuck parasitic on her tree of life) та являє світу доволі кволу квітку
(shabby flower), що символізує слабкий інтимний зв'язок із чоловіком.
Аналогічний спосіб образної концептуалізації інтимних стосунків спостерігаємо і в наступному
фрагменті тексту, де тісний зв'язок уподібнюється до процесу "проростання" в тіла одне одного та
"вкорінення" одне в одному: "And Connie felt herself released, in another world, she felt she breathed
differently. But still she was afraid of how many of her roots, perhaps mortal ones, were tangled with
Clifford's" [12: 92].
Оскільки сексуальні стосунки між чоловіком та жінкою передбачають також можливість
оплодотворення, цей аспект інтимності не залишається поза увагою Д. Г. Лоуренса і заходить образне
відображення в його образній системі через активацію концептуальної метафори СЕКС Є ВИСАДКА
КВІТІВ У ПОЧВУ / SEX IS PLANTING FLOWERS, що автор робить через аналогію дій Конні, яка
висаджує квіти в саду, та її відчуттями в області матки, порівняємо: "It was a sunny day, and Connie was
working in the garden, and Mrs Bolton was helping her. …They were pegging down carnations, and putting in
small plants for the summer. Connie especially felt a delight in putting the soft roots of young plants into a soft
black puddle, and cradling them down. On this spring morning she felt a quiver in her womb too … she took up
another little plant and laid it in its hole" [12: 184]. У наведеному текстовому фрагменті проводиться
паралель між тим як жінка висаджує квіти у підготовлену м’яку землю та тим, як чоловіче сім’я попадає
до її матки, як чоловік її оплодотворяє, а родючість ґрунту ототожнюється із здатністю жінки завагітніти.
Еротизоване тіло неодноразово зображується крізь призму його "квітучого стану", порівняємо:
"'Look at Jane!' he said. 'In all her blossoms!'" [12: 273]. І такий стан набувається у художній картині світу,
насамперед, задля акцентування такої ознаки сексуальних стосунків як "спрямованість на продовження
роду". Саме тому образ лісу, який розпускається бруньками навесні застосовується для образної
репрезентації стану можливої вагітності тіла Конні внаслідок її інтимного зв’язку із Олівером
Меллорсом: "She was gone in her own soft rapture, like a forest soughing with the dim, glad moan of spring,
moving into bud. She could feel in the same world with her the man … And in herself in all her veins, she felt
him and his child. His child was in all her veins, like a twilight" [12: 157]. До того ж, і стан її тіла після
оргазму тут дорівнюється до стану природи, яка навесні прокидається і розпускаються бруньки.
Близько в 9 % образних засобів статевий акт уподібнюється процесу прийняття іжі та питва, а
також виду їжі.
Так, в наступному фрагменті тексту спостерігаємо активацію концептуальної метафори загального
рівня СЕКС Є ПРОЦЕС ІЖІ / SEX IS EATING FOOD, що супроводжує процес образотворення, де
еротизоване тіло переосмислюється за допомогою концептуальної метафори ТІЛО Є ІЖА / HUMAN
BODY IS FOOD. Порівняємо: "'Sometimes indigestion interferes with me. Hunger would interfere with me
disastrously. In the same way starved sex interferes with me. What then?' 'I should have thought sexual
indigestion from surfeit would have interfered with you more seriously,' said Hammond satirically. 'Not it! I
don't over-eat myself and I don't over-fuck myself. One has a choice about eating too much. But you would
absolutely starve me.' 'Not at all! You can marry'" [12: 33].
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Як при прийомі їжі, відсутність якої означає голодування, а надлишок спричиняє переїдання і може
завершитись проблемами з травленням, так і в сексуальному житті, за образним уявленням Д. Г. Лоуренса,
позбавлення статевих стосунків примушує людину відчувати щось на кшталт голоду (starved sex), оскільки
відсутність сексу протягом певного часу приводить до накопичення бажання, рівно як і його надмірна
кількість немов би спричиняє "переїдання" від споживання надлишку, результат чого образно позначається
як "нетравлення шлунку" (sexual indigestion from surfeit). Недарма автор навіть наводить паралелізм
"переїдання" (over-eat) та "надмірності злягання" (over-fuck) та імплікує сенс "нестача статевих стосунків"
під "голодуванням" (you would absolutely starve me), натякаючи на порівнювану значущість для людського
організму сексуальної реалізованості як їжі для підтримання життєдіяльності.
Наступні фрагменти тексту роману Д. Г. Лоуренса, де сексуальні стосунки (sex) описані через
схожість за характером впливу на організм людини із алкогольним напоєм, в цьому випадку – із
коктейлем (sex… a cocktail term), ілюструють результат їхньої образної концептуалізації за допомогою
метафори СЕКС Є АЛКОГОЛЬНИЙ НАПІЙ /SEX IS AN ALCOHOLIC DRINK, наприклад: "As for sex,
the last of the great words, it was just a cocktail term for an excitement that bucked you up for a while, then
left you more raggy than ever" [12: 69]; "Sex...nothing! Make up your mind to it, and you've solved the
problem. Sex and a cocktail: they both lasted about as long, had the same effect, and amounted to about the
same thing" [12: 71].
Сексуальні стосунки переосмислюються Д. Г. Лоуренсом за рахунок схожості з алкогольним
коктейлем (cocktail) завдяки ефекту, який має і алкоголь, і секс на організм – миттєвому, п’янкому, але
нетривалому, який створює певний підйом енергії, залишаючи наприкінці відчуття знесиленості і
розбитості (they both lasted about as long, had the same effect, and amounted to about the same thing).
Тут, ймовірно, спостерігаємо прояв еврістики письменників-модерністів, провидницького характеру
бачення тілесного кохання як впливу певної хімічної речовини на організм людини, що знаходить
втілення в образотворенні. Наразі відомо, що цей охудожнений Д. Г. Лоуренсом образ набув у контексті
сучасного наукового розуміння феномену кохання свою біохімічну і фізіологічну реальність. Адже
сьогодні вважається, що кохання і пристрасть пробуджуються під дією гормонів і виступають
сукупністю хімічних реакцій у крові людини, що і створює цей ефект, подібний до "сп’яніння",
супроводжуваний підвищенням ритму серцебиття, підйомом сил і енергії, веселістю, що в сукупності і
називають станом закоханості. Хімічна реакція визиває і тяжіння між партнерами. Тому факт зображення
сексуального контакту крізь призму образу алкогольного коктейля не має відтінку випадковості.
Схожу ознаку сексу – "недовготривалість ефекту", "минущість задоволення" – автор актуалізує,
уподібнюючи секс до морозива, яке представляє собою заморожений лід (water-ices), активуючи
концептуальну метафору СЕКС Є МОРОЗИВО / SEX IS A WATER-ICE, порівняємо фрагмент тексту:
"Love, sex, all that sort of stuff, just water-ices! Lick it up and forget it. If you don't hang on to it in your mind,
it's nothing. Sex especially...nothing!" [12: 69].
Як і морозиво, яке "злизав і забув" (Lick it up and forget it), секс, за словам автора, є "ніщо" (it's
nothing) завдяки, ймовірно, нетривалості відчуттів, що дарують сексуальні стосунки, хоча і є, безумовно,
однаково привабливими для людини завдяки своєму "смаку".
Образний ряд, сформований у творах Д. Г. Лоуренса навколо теми сексуальних стосунків не
вичерпуються цим. Так, секс переосмислюється крізь призму образу війни (war of sex upon each other,
terrible sex-war), що активує концептуальну метафору СЕКС Є ВІЙНА / SEX IS A WAR, а невід’ємні
атрибути плотських стосунків – пристрасть (passion) і безпосередньо статевий акт (act of love)–
уподібнюються до боротьби, бійки (the act of love is a fight) і дорівнюються до почуття ненависті (passion
is fundamental hatred), що узагальнюють метафори КОХАННЯ Є БОРОТЬБА / LOVE IS A FIGHT і
ПРИСТРАСТЬ Є НЕНАВИСТЬ / PASSION IS HATRED. Порівняємо фрагменти подорожніх нотаток
"Twilight in Italy": "In marriage, husband and wife wage the subtle, satisfying war of sex upon each other. It
gives a profound satisfaction, a profound intimacy. But it destroys all joy, all unanimity in action" [13: 43]; "On
Sunday afternoons and evenings the married woman, accompanied by a friend or by a child – she dare not go
alone, afraid of the strange, terrible sex-war between her and the drunken man – is seen leading home the winedrunken, liberated husband. ... But there is no synthetic love between men and women, there is only passion, and
passion is fundamental hatred, the act of love is a fight" [13: 43].
Тема руйнації (sex-war, it destroys all joy), яка простежується тут у зв’язку із сексуальними стосунками, за
словами Д. Г. Лоуренса, є цілком природною. У протилежному випадку кохання можно було б вважати
несправжнім, "синтетичним" (there is no synthetic love between men and women, there is only passion).
Згадаємо, що уподібнення кохання битві, поєдинку, коріниться в глибинах підсвідомості і символізмі,
що підтверджує теорія психоаналізу З. Фрейда, відповідно до якої боротьба як активна енергійна
діяльність, яка передбачає активні ритмічні дії, дорівнюється любовному єднанню (як і танці), може мати
сексуальний характер і символізувати любовний акт.
Окрім за це, символічне підґрунтя такого напряму переосмислення в якості його передконцептуальної
основи, складає, за З. Фрейдом, також символічне значення погрози зброєю під час битви, де зброя
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розцінюється як активне, чоловіче начало, фалічний символ [15: 98], а отже, акт кохання чоловіком жінки
концептуалізується в образній системі модерністів за допомогою образу "нападу", "війни", "битви".
Такий образ кохання (sex-war, love is a fight) є пов’язаним із символікою меча, який, окрім його
прямого призначення, асоціюється із поняттям "поєднання", адже "схрещення мечів" символізує зв'язок,
зближення людей і його головний парадокс – тяжіння / відштовхування, в чому проявляється діалектика
кохання: там, де протилежності закінчуються, вони повинні злитись.
Таку амбівалентність кохання і акцентує Д. Г. Лоуренс у своєму творі, підкреслюючи, що,
незважаючи на своє потенційно руйнівне начало, лише сексуальні стосунки дарують повне вдоволення
(it gives a profound satisfaction,) і приводять до істинної близькості людей (it gives … a profound intimacy).
Сексуальні стосунки переосмислюються і за рахунок образу мандрівки. Наприклад, секс на стороні
(не із законним чоловіком) отримує образну концептуалізацію крізь призму образу екскурсії, напрям якої
– рух назовні (оскільки спрямований не на укріплення внутрішньої ситуації всередині сім’ї, а навпаки),
порівняємо: "She did not know if he was right or not. There was Michaelis, whom she loved; so she said to
herself. But her love was somehow only an excursion from her marriage with Clifford; the long, slow habit of
intimacy, formed through years of suffering and patience. Perhaps the human soul needs excursions, and must
not be denied them" [12: 46].
За рахунок вказаного метафоричного кореляту актуалізовано таку ознаку тіла, як "інформативність",
оскільки образ "екскурсії" асоціюється із чимось новим, цікавим та пізнавальним для учасника процесу,
що імплікує аналогічні ознаки сексуальних стосунків.
"Приємні відкриття нового" – ознака, яка актуалізується за рахунок образу "мандрівки" в ході
образної концептуалізації СЕКСУ ЯК МАНДРІВКИ / SEX IS A TRAVEL по тілу, порівняємо: "He laid his
hand on her shoulder, and softly, gently, it began to travel down the curve of her back, blindly, with a blind
stroking motion, to the curve of her crouching loins" [12: 130], оскільки партнери відкривають для себе тіла
одне одного під час статевого акту, а також пізнають глибини чуттєвості одне одного.
Окрім за це, сексуальні стосунки переосмислюються в напряму, узагальненому за допомогою
концептуальної метафори СЕКС Є ВОДНИЙ ПОТІК / SEX IS A WATER FLOW, який представ то в
образі повня (flood): "She pulled open his clothing and uncovered his belly, and kissed his navel. Then she laid
her cheek on his belly and pressed her arm round his warm, silent loins. They were alone in the flood" [12:
259]; то в образі морських хвиль: "And she quivered… Sharp soft waves of unspeakable pleasure washed over
her as he entered her, and started the curious molten thrilling that spread and spread till she was carried away
…" [12: 249]. Хоча і не досить розповсюджений, даний напрям переосмислення є пов’язаним із жіночою
сексуальною символікою води, а також актуалізує ознаку неконтрольованість, некерованість і
непідвладність чиїмось бажанням, притаманну водному простору, і перенесену на сексуальні стосунки.
Сексуальні стосунки ототожнюються також із успіхом, вірогідно, перетинаючись за ознакою "стан
підвищеного життєвого тонусу". Такі асоціації виникають внаслідок бачення СЕКСУ ЯК ГЕНЕРАТОРА
ЕНЕРГІЇ (УСПІХУ) / SEX IS A DYNAMO. Причому таку роль секс відіграє, в образному уявленні
Д. Г. Лоуренса, в житті чоловіка, а жінка тут виступає стимулятором таких процесів, що генерують енергію
чоловіка та призводять до його успіху в житті: "And of course men like you think you'll get through better with a
woman's backing. That's why you're so jealous. That's what sex is to you...a vital little dynamo between you and
Julia, to bring success. If you began to be unsuccessful you'd begin to flirt, like Charlie, who isn't successful" [12:
32]); "Do you think sex is a dynamo to help a man on to success in the world?" [12: 34].
Висновки. Отже, проведений аналізу виявив специфіку охудожненої репрезентації еротизованого
тіла в англійській літературі модернізму на матеріалі творів Д. Г. Лоуренса, а також образної
концептуалізації сексуальних стосунків, що відбувається крізь призму низки образів, серед яких явно
домінуючу позицію займають ті, що актуалізують специфіку семіотичної природи тілесності. Виявлені
результати є показником тенденції, що лише зароджується і лише починає викристалізовуватись в період
модернізму, та виливається у процеси підвищеної семіотизації тілесності у період постмодернізму.
Загалом виявлені напрями переосмислення виявляють специфіку неоднозначного ставлення до сексу
в період початку сексуальної революції, що лежить на межі пережитку сталих і віяння нових уявлень про
статеве життя, а також відображають як універсальні, підпитані багатовіковою символікою, так і
притаманні англосаксонському етносу уявлення про цю сферу тілесного буття людини.
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Галуцких И. А. Образная концептуализация сексуальных отношений в контексте художественной
телесности (на материале художественной прозы Д. Г. Лоуренса).
Статья посвящена освещению результатов семантико-когнитивного анализа особенностей
концептуализации и когнитивных процессов, сопровождающих формирование образа сексуальных
отношений и эротизированного тела в художественной семантике в литературе периода модернизма.
Материалом исследования послужил текст романа Д. Г. Лоуренса "Lady Chatterley’s Lover". Методика
исследования предполагает реконструкцию концептуальных метафор в тексте. Результаты
исследования выявили специфику образной интерпретации сексуальных отношений в художественной
прозе литературы модернизма, что имеет место сквозь призму образов, выступивших их
метафорическими коррелятами, доминирующее количество которых актуализирует семиотическую
природу художественной телесности.
Ключевые слова: телесность, эротизированное тело, образность, художественный текст,
концептуальная метафора, модернизм, когнитивная поэтика, семиотика.
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Galutskykh I. A. Imagery Сonceptualization of Sexual Relations in the Context of Literary Corporeality
(on D. H. Lawrence’s Novels).
The research focuses on the semantic and cognitive analyses of the specific ways of conceptualization and
cognitive mechanisms accompanying the formation of the image of sexual relations and the eroticized body in
the literary semantics in the texts of the modernist period in literature. The material of the research is the text by
D. H. Lawrence’s novel "Lady Chatterley’s Lover". The methodological basis is the theory of the conceptual
metaphor and implies the reconstruction of conceptual metaphors in the text. The obtained results revealed the
specific features of the imagery interpretation of sexual relations in the English modernist literary prose and
demonstrated that it took place by means of a series of literary images, among which the ones accentuating the
semiotic nature of the eroticized corporeality are quantitatively predominant.
Key words: corporeality, eroticized body, imagery, literary text, conceptual metaphor, modernism,
cognitive poetics, semiotics.
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УНІВЕРСАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МОВ І КУЛЬТУР СВІТУ ЯК ПЛАЦДАРМ
МІЖЕТНІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
У цій статті вивчено підґрунтя міжетнічного спілкування, що набуває особливого значення за доби
широкого міжнародного співробітництва у всіх галузях діяльності сучасного суспільства. В результаті
дослідження з’ясовано надзвичайну важливість культурних і лінгвістичних універсалій, що утворюють
єдине поле висловлювання під час комунікації між представниками різних етнічних утворень. Виявлено,
що успішне міжетнічне спілкування здійснюється завдяки спільності категорій і базових елементів усіх
культур світу, єдиним принципам формування глибинних структур різноманітних мов та особливим
властивостям людської психіки і мислення, що передбачають спроможність людини до одночасного
проникнення в різні культурні простори.
Ключові слова: міжетнічне спілкування, універсалія, архетип, кодування.
Постановка проблеми у загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із науковими
завданнями. Розвиток сучасного суспільства є чітко спрямованим на всебічну глобалізацію та
інтеграцію культурних здобутків різних етносів, що стало можливим завдяки стрімкому розквіту високих
технологій, тенденції до подолання регіональної і національної відокремленості у різних сферах життя,
послабленню дії механізму спадковості у культурі. Досягнення успішної комунікації між
представниками різних етносів входить у коло найголовніших завдань не тільки лінгвістики, але й
багатьох інших гуманітарних і соціальних наук, адже при міжетнічному діалозі важливим є не тільки
знання мови, але й культурних особливостей певного народу, що дозволяють визначити дійсний смисл
висловленого повідомлення і дібрати найвдаліші форми передачі інформації.
Особливо цінні результати щодо умов здійснення успішної комунікації було отримано лінгвістами
Р. О. Якобсоном, І. А. Стерніним, соціологами Г. Д. Ласуелом, Л. М. Федотовою, культурологами
Р. Д. Л’юїсом, О. П. Садохіним та ін. Однак на сьогоднішній день в науці не склалося чіткого розуміння
механізмів міжетнічного спілкування.
Мета статті – з’ясувати фундаментальні принципи здійснення комунікації між представниками
різних етносів, що набуває особливого значення за доби широкого міжнародного співробітництва.
Виклад основного матеріалу. Будь-який діалог стає можливим лише за умови добровільного
"включення суб’єктів в єдине поле висловлювання" [1: 40], тобто фактично він є "обміном на основі
наявності загальної смислової структури" [2: 69]. Якщо діалог має здійснюватися між представниками
одного й того ж етносу, "єдине поле висловлювання" формується під дією наступних факторів:
спільність загальних умов проживання (природних, суспільно-політичних, економічних та ін.); єдина
загальнонаціональна система матеріальних і культурних цінностей, моральних устоїв, спрямувань,
традицій, звичаїв; володіння певними фоновими знаннями і мовою комунікації.
При міжетнічному спілкуванні "єдиного поля висловлювання" досягнути значно складніше, адже
кожний народ проходить свій історичний шлях, формуючи власний досвід, здобутки якого
осмислюються, фіксуються за допомогою мовних символів і передаються іншим членам колективу чи,
шляхом спадковості, наступним поколінням його представників. Однак протягом всієї історії існування
людства жоден етнос не розвивався ізольовано. Ці контакти мали різний характер і здебільшого
базувалися на критеріях об’єднання / роз’єднання народів і наявності / відсутності конфлікту між ними
[3: 341]. Найбільш ефективним і найменш руйнівним контактом є соціокультурна інтеграція, що сприяє
здійсненню рівноправного культурного обміну. Саме такого типу відношень прагнуть прогресивні члени
сучасного багатоетнічного соціуму, адже "при діалогічній зустрічі двох культур вони не зливаються і не
змішуються, кожна зберігає свою єдність і відкриту цілісність, але вони взаємно збагачуються" [4: 354].
Результатом будь-яких міжетнічних взаємодій, незалежно від їхньої природи і ступеня гуманності, є
встановлення певних "містків" між культурами, що дозволяють відбуватися процесу пізнання одного
народу іншим і запозичення найвдаліших його досягнень у різних галузях знань. Саме внаслідок таких
контактів добровільно чи примусово відбувається обмін культурними здобутками різних етносів і
формування паралелей між матеріальними і духовними цінностями, накопиченими їхніми
представниками протягом історії. Звісно, процес взаємодії окремих культур є можливим лише за умови
їхньої загальної сумірності і має базуватися на певному спільному підґрунті.
Зіставлення культур різних народів світу дозволило вченим дійти висновку про наявність в них
універсальних властивостей (архетипів), що є своєрідним базисом для "спорудження міжетнічних
містків". Універсалії виникли дуже давно, тому остаточно з’ясувати природу їхнього походження досить
© Государська О. В., 2014
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важко. Перші міркування з цього приводу сягають часів, коли всі складні для усвідомлення явища
пояснювалися божественним походженням, а неможливість розуміння їхньої суті виправдовувалася
нездатністю людини її осягнути. По суті, не чим іншим, як вченням про універсалії є теорія Платона про
ідеї, "що не народжуються і не гинуть, нічого у себе не приймають звідкись і самі нікуди не входять, є
недоступними для споглядання чи відчуття, та опікуються лише думкою" [5: 536]. Ідеї Платона
розвинули Філон Олександрійський, який вперше відкрито наголосив на зв’язку божественного
одкровення та архетиповості [6: 55], та Плотін, використавши поняття "архетип" для позначення вічних і
незмінних прообразів Божественного Блага [7: 444].
Середньовічні мислителі, розуміючи під архетипами "внутрішні та одвічні ідеї" [8: 412], зафіксовані у
святих текстах, явищах, подіях, фактично успадкували погляди давніх греків. Змінилося лише розуміння
того, що є Бог (на зміну античному антропоморфізму приходить середньовічна трансцендентність) і
напрямок пізнавального процесу (від античної людини "міри всіх речей" до середньовічного божественного
начала, що є єдиною дійсною реальністю). На середньовічному підґрунті розгорнулися жорсткі суперечки
стосовно відносного часу формування універсалій. На думку реалістів (І. Еріугени, А. Кентерберійського),
вони утворилися до речей як модель для їхнього формування, номіналісти (У. Оккам, Д. Скот) вважали, що
вже існуючі речі стали основою для загальних найменувань, а концептуалісти (П. Абеляр,
І. Солсберійський) розмістили універсалії безпосередньо в речах, розуміючи їх як поняття.
За часів Просвітництва пошуки універсалій розгорнулися безпосередньо на лінгвістичному просторі й
отримали практичну мету – створення універсальної мови як зручного інструменту міжетнічного спілкування.
Р. Декарт, К. Лонсло, А. Арно, Г. Лейбниц та ін., охоплені ідеєю формування штучної формалізованої мови,
здійснили аналіз лексики і граматики природних мов на предмет наявності в них універсальних
характеристик, тобто тих, без яких існування мови як повноцінного засобу комунікації є неможливим.
Зіставлення різноманітних мов світу, що стали доступними для дослідження з початку ери
географічних відкриттів, наводять вчених на думку про наявність більш і менш схожих за своєю
фонетичною, морфологічною, синтаксичною та лексичною структурою. Природа виявлених
відповідностей у плані граматики і базисної лексики пояснюється генетично – спільним джерелом
виникнення мов світу (Ф. Бопп, Р. Раск, О. Востоков та ін.). Все ХІХ ст. пройшло у спробах
реконструкції цієї прамови і прадавньої культури її носіїв, але підсилити свої теорії неспростовними
доказами вченим не вдалося. Отже, порівняльно-історичне мовознавство, хоча і переносить пошуки
джерела міжкультурних і міжмовних універсалій у доступнішу для дослідження зону (порівняно із
неосяжними для людського розуму згустками божественного одкровення), однак не проливає світла на
природу їхнього формування.
На початку ХХ століття розробкою зазначеної проблеми зайнялися психологи. Засновник аналітичної
психології Карл Юнг, використовуючи здобутки античних і середньовічних філософів, остаточно
закріпив за "внутрішніми та одвічними ідеями" [8: 412] термін архетип і шар людської психіки
колективне несвідоме. Вчений не вважає, що формування архетипів могло на певному історичному етапі
відбуватися свідомо: "Архетипи є інстинктивним вектором, спрямованим трендом, таким самим, як
імпульс у птахів мостити гнізда, а у мурах будувати мурашники" [9: 65].
На думку вченого архетипів стільки ж, скільки типових ситуацій у житті. Однак різні природні умови
існування, історичні епохи, особливості побутового і суспільно-політичного життя висували перед
окремими народами деколи абсолютно несхожі обставини для реагування. Невже всі вони здатні
скеровуватися вродженими архетипами, і чим пояснити неодноманітність реакції з боку різних людей на
одну й ту саму ситуацію? К. Юнг стверджує, що "архетип представляє той несвідомий зміст, що
змінюється, стаючи усвідомленим і сприйнятим; він зазнає змін під впливом тієї індивідуальної
свідомості, на поверхні якої він виникає" [9: 97]. Звідси виходить, що та чи інша реакція людини на
стимул навколишнього середовища є спричиненою входженням несвідомого у зв’язок із свідомим.
Архетипи, що містяться у сфері несвідомого, виступають, на думку К. Юнга, універсальними для всього
людства, а фактори свідомості формують індивідуальність поведінки особистості.
Теорія К. Юнга відкрила новий вектор у розвитку культурології ХХ – ХХІ ст.: було підготовлено
численну низку праць, присвячених пошукам відбитків універсальних культурних архетипів у міфології,
релігії, мистецтві різних народів. Поруч із юнгіанськими тінь, персона, аніма, анімус, самозвеличення,
мудрець [9], статус універсальних отримали архетипи духу [10], материнства [11], дому [12], сім’ї та
шлюбу [13] і багато інших.
Говорячи про культурні універсалії, сучасні вчені розуміють під цим поняттям не тільки спільні для
різних культур прояви духовної та матеріальної сфер діяльності людини, а й форми організації,
зберігання і передачі отриманого досвіду. Спільність останніх для різних культур світу ґрунтовно
доводить В. О. Конев. На думку російського філософа, "на рівні досвіду культури будуть різнитися, а ось
на рівні форм його зберігання і передачі вони будуть подібні". Незважаючи на всю свою різноманітність,
зміст культури "має єдиний спосіб своєї компоновки", а культурні категорії є "основою поєднання
конкретних смислів у необхідну і зрозумілу для людини культурну дію" [14: 131]. В. О. Конев виділяє
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чотири види універсальних форм (категорій), в яких закріплюється й зберігається зміст будь-якої
культури: демонстраційні (зразки, еталони, приклади, парадигми, традиції), імперативні (правила, норми,
алгоритми, інструкції, заклики, лозунги), аксіологічні (цінності, що передбачають можливість вибору і
оцінки), форми-принципи (розуміння глибинної сутності тієї чи іншої діяльності, що закріплюється в
принципах її здійснення) [14: 125].
На зберігання і передачу культурного досвіду у знаковій формі звертає увагу російський ученийгуманітарій В. С. Стьопін. Він вважає, що культура має розглядатися як складне утворення, сформоване
сполукою різних семіотичних систем, а функцією світоглядних універсалій є "об’єднання всього
розмаїття культурних феноменів в органічну цілісність" [15: 61]. Існує безліч кодів, за допомогою яких
кожна окрема культура оброблює і зберігає для своїх носіїв соціально значущу інформацію, але способи
кодування є також універсальними [15: 44]. Саме тому при міжкультурному діалозі представники однієї
етнічної групи спроможні вивчити коди іншої і декодувати для себе "чужу" інформацію.
Найважливішим засобом орієнтації у будь-якому сучасному культурному просторі і інструментом
його видозміни є мова. Так само, як мова і мислення, мова і культура є площинами, що не співпадають,
але характеризуються взаємопроникненням, внаслідок якого відбувається їхня взаємна модифікація.
В. О. Конев, зіставляючи категоріальну структуру культури і граматику мови, зазначає, що універсальні
культурні категорії служать основою поєднання певних смислів культури, а граматичні значення
надають можливості зв’язку слів у реченні [15: 131].
Розпочаті ще за часів Просвітництва, пошуки мовних універсалій, отримали нове підґрунтя для свого
розвитку у другій половині ХХ ст. завдяки роботам Н. Хомського, який, базуючись на постулаті про
вроджену мовну здатність людини і визнанні мови як комунікативної семіотичної системи, пропонує
дослідникам багатий інструментарій для опису структур різноманітних мов світу. Н. Хомський ставив
перед собою за мету виявити універсальні принципи й закономірності організації всіх мовних систем.
Центральною ідеєю його трансформаційної граматики є гіпотеза про наявність двох рівнів репрезентації
мовного матеріалу – глибинного і поверхневого [16: 73]. Зіставлення більш ніж 4000 мов світу, здійснені
Н. Хомським, наводять вченого на думку про існування "схеми універсальної граматики". Вона зумовлена
"глибинними структурами" (базисними абстрактними формуваннями, що визначає семантичну
інтерпретацію речення) і "вродженими механізмами", укоріненими у психіку і мозок людини [16: 140].
Отже, всі культури світу, незважаючи на різноманітність своїх зовнішніх проявів, розвиваються у
межах єдиної структури із сталим набором базових елементів і спільними принципами їхньої взаємодії. З
метою організації, зберігання і передачі іншим користувачам суттєвої інформації про свою культуру,
представники будь-якої етносу кодують її шляхом залучення знаків різноманітних семіотичних систем за
допомогою універсальних способів кодування.
Мова є найкращим посередником між культурою і людиною, надаючи останній можливість
заглиблення в соціокультурний досвід з метою отримання необхідної інформації і внесення модифікацій
в його поверхневу структуру. Так само, як і культури, мови вражають своєю різноманітністю, однак на
глибинному рівні демонструють надзвичайну злагодженість роботи спільних механізмів. Саме завдяки
універсальності категоріальної структури всіх культур світу, спільним принципам формування
глибинних структур різних мов і особливим властивостям людської психіки і мислення, що
передбачають спроможність людини до одночасного проникнення в різні культурні простори, може
здійснюватися успішне міжетнічне спілкування.
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Государская О. В. Универсальные свойства языков и культур мира как платформа
межэтнического общения.
В данной статье предметом изучения является фундамент межэтнического общения,
приобретающего особое значение в эпоху широкого международного сотрудничества. Автором
исследования подчеркивается важность культурных и лингвистических универсалий, образующих
единое поле высказывания. Выяснено, что межэтническое общение возможно, благодаря общности
категорий и базовых элементов всех культур мира, единым принципам формирования глубинных
структур различных языков и особым свойствам человеческой психики и мышления.
Ключевые слова: межэтническое общение, универсалия, архетип, кодирование.
Gosudarska O. V. Universal Peculiarities of World's Languages and Cultures as the Platform
of the Interethnic Communication.
The research deals with the basis of interethnic communication which is particularly important in the era of
the large international cooperation in all activity fields of the modern society. The material of the research
has shown the great importance of cultural and linguistic universals that form the expression field between
the representatives of different ethnic groups during the communication. The results obtained prove that the
successful interethnic communication is carried out due to the generality of categories and basic elements of
all cultures of the world, the common principles of deep structures formation in different languages and the
special properties of human psyche and mind providing the ability to the simultaneous man's penetration in
different cultural spaces.
Key words: interethnic communication, universals, archetype, coding.
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КІНОДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ НАВЧАННЯ КІНОПЕРЕКЛАДУ
Статтю присвячено визначенню суті поняття ''кінодискурс'' як знакової системи семіотичної
організації, розгляду його головних аспектів та функціональних особливостей, аналізу знакової
неоднорідності, що є характерною для кінодискурсу. Запропоновано можливі способи залучання
кінодискурсу до навчального процесу мовних факультетів на заняттях з практики перекладу та надано
обґрунтування доцільності таких методичних розробок. У статті також систематизовано та
виявлено характерні риси та проблемні моменти перекладу кінофільмів, наведено основні труднощі, з
якими зустрічається перекладач підчас роботи над кіноперекладом. Розглянуто основні техніки, типи
та стратегії аудіовізуального перекладу, такі як субтитри, дубляж і закадровий переклад.
Ключові слова: кінодискурс, семіотика, кінопереклад, субтитри, дубляж, закадровий переклад,
навчання кіноперекладу.
Кінодискурс сьогодні належить до найбільш актуальних об’єктів аналізу багатьох гуманітарних наук.
Не викликає сумніву актуальність і важливість цього об’єкту й для методики викладання перекладу, бо
кількість кінотворів, що сьогодні перекладається з іноземної мови на рідну, невпинно зростає.
Для того, щоб розробити загальні принципи, що їх можна покласти в основу навчально-методичних
матеріалів із кіноперекладу, на наш погляд, варто, передусім, з’ясувати суть поняття ''кінодискурс'',
систематизувати його характерні риси та виявити проблемні моменти його перекладу, в чому й полягає
мета цієї розвідки.
Дослідження кінодискурсу видається актуальним беручи до уваги той факт, що цей вид дискурсу, як
жоден інший, здатний змінювати, сприймаючу його аудиторію, нав'язуючи певні ритуали, моделі
поведінки, програмуючи світоглядні, споживчі та інші установки, тобто він володіє сугестивною силою
[1]. Провідні дослідники англомовного кінодіалогу вказують, що екстенсивна, багаторазова дія ЗМІ
протягом тривалого часу поступово змінює наше уявлення про світ і соціальні реальності та підкреслює,
що саме голлівудське кіно сприяло поширенню та популярності англійської мови в усьому світі [2: 27].
Інші дослідники зазначають, що телебачення стає найважливішим агентом соціалізації і потужним
чинником формування системи цінностей [3: 51; 4: 63].
Кінодискурс і його аспекти викликають стійкий інтерес дослідників у різних галузях, зокрема у
філософії, семіотиці, літературознавстві, мистецтвознавстві, культурології та ін. Розгляд цього
лінгвістичного матеріалу здійснюється в межах дослідження аудіовізуальних текстів взагалі, а також при
вивченні різних аспектів безпосередньо кінофільмів [1]
У межах лінгвістичної науки сформувалося кілька напрямків вивчення кінотворів: лінгвосеміотичний,
лінгвокогнітивний, лінгвоперсонологічний, лінгвокультурологічний та інші. Міждисциплінарний
семіотико-синергітичний підхід дозволяє трактувати кінодискурс як сукупність вербального і
невербального компонентів кінотвору, а також факторів, що впливають на його створення і сприйняття,
що утворюють єдине смислове, структурне і функціональне ціле [5]. Кінодискурс володіє системнодинамічною організацією, яка визначає його внутрішню структуру і місце в просторі семіосфери, а також
забезпечує безперервний розвиток згідно принципам самоорганізації синергетичних систем. Будучи
складною багаторівневою семіотикою, кінодискурс складається з підсистем знаків, які утворюють певну
ієрархію. Знаки першого порядку з'єднуються в більш складні знаки другого порядку, які, в свою чергу,
утворюють ще більш складні знаки третього порядку. Останні являють собою не суму значень, а якісно
нові значення, що наділяє кінодискурс властивістю неаддитивності [1]. Залежно від підходу до
дослідження, основними одиницями кінотвору (кінодискурса) можуть вважатися мінімальні недискретні
одиниці зображення; великі відрізки – кадр або план, що складаються з образотворчого компонента, руху
й звуку, ланцюжка кадрів [5-8].
На круглому столі ''Кінодискурс в лінгвістиці та соціології'', в якому взяли участь українські та російські
вчені, представники різних факультетів і кафедр Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна, відбувся інтердисциплінарний діалог про дослідження кінотексту. Один із російських
учасників круглого столу, професор Геннадій Слишкін зауважив – ''Стрімка візуалізація сучасної культури
призводить до нової парадигми в контексті соціолінгвістичних досліджень. Образотворчий ряд
перетворюється з підлеглого джерела інформації у рівноправний компонент тексту'' [9].
Один із напрямків кінознавства – семіотика кіно розглядає кінематограф як специфічну знакову
систему або сукупність знакових систем. У межах семіотичного підходу вивчається і описується
механізм впливу кіно на глядача з урахуванням усіляких деталей, на які він звертає увагу під час
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демонстрації фільму. Кіносеміотіка будується на основі структурної лінгвістики, поетики, етнології, і
використовується як послідовний підхід до опису мовних, образотворчих і інших компонентів кіно [10].
Кінодискурс як семіотична система характеризується знаковою неоднорідністю. Знаки кінодискурсу
можна розділити на лінгвістичні та нелінгвістичні. У кожній групі далі виділяють ікони, індекси і
символи. Такий розподіл ґрунтується на класифікації, запропонованої Ч. Пірсом у межах логічної
концепції, де однією із підстав для диференціації знаків є їх ставлення до об’єкта. Ікони – це знаки,
ставлення до об'єкта яких засновано на спільності якоїсь якості, відношення до об'єкта знаків-індексів
складається з відповідностей факту; символи ж мають характер припису [11: 57-60]. Мовна складова
кінодискурсу, в основному, представлена знаками-символами, які можуть бути письмовими (титри і
написи, які є частиною світу речей фільму – плакат, назва вулиці, лист і т. д.) і усними (звучить мова
акторів, закадровий текст, пісня і т. д. ) [9: 18]. Індекси і іконічні знаки в мові нечисленні, проте і ті, й
інші використовуються в кіно. До знаків-індексів природної мови відносять інтонацію, вигуки і шіфтери,
до іконічних знаків – звуконаслідування та ін. [12: 140]. Немовна складова кінодіскурсу, більшою мірою,
представлена іконічними й індексальними знаками, які також можуть бути візуальними та звуковими.
Звукова частина (природні шуми, технічні шуми і музику), а також епізоди документального кіно,
всередині художнього фільму, можна віднести до індексальних знаків. Візуальна частина представлена
відеорядом – зображення людей, тварин, предметів тощо, які здійснюють послідовність рухів –
переміщення, жести, міміку і т. п. Все це – іконічні й індексальні знаки кінофільму [9: 19]. Деякі
зображення в кінодискурсі виступають в ролі знаків-символів, так як вони придбали символічний
характер у ході розвитку кінематографа (календар – символ часу та ін.) [10].
Кінодискурс є яскравим прикладом синтезу різних типів знаків. Знакова неоднорідність була
характерна навіть для німого кіно, де використовувалися титри й усний супровід спеціальних
коментаторів [12]. Крім того, німе кіно ''говорило'' за допомогою жестикуляції і міміки героя,
висловлюючи невербально те, що могло бути виражене за допомогою мови. З появою мовлення, діалог у
фільмі не завжди гармонійно поєднувався із зображенням і музикою, і лише з часом кіно змінилося так,
щоб текст узгоджувався з фільмом загалом. У більш пізніх фільмах вербальний компонент займає
величезне місце, і міра участі тексту та зображення урівнюється: текст несе в собі зображення, а
зображення перетворюється в текст [6].
Кінодискурс можна охарактеризувати з точки зору функцій, які він виконує, будучи семіотичною
системою. Ці функції включають в себе передачу актуальної інформації, передачу минулого досвіду,
участь у продукуванні нового знання, регулятивну функцію, емотивну функцію, естетичну функцію, і
меншою мірою – метамовну і фатичну функції. Особливо значимою є естетична функція, яка пов'язана з
увагою до ''повідомлення заради самого повідомлення'', тобто швидше до форми вираження змісту, а не
до самого змісту. Естетичний компонент проявляється в емоційно-почуттєвій оцінці повідомлення з
точки зору його ''краси''. Найбільш складні естетичні переживання ми отримуємо при сприйнятті
складних знакових творів, таких як фільм, живописне полотно та ін. [12: 231].
Таким чином, можна виокремити такі особливості кінодискурсу як знакової системи:
• належність одночасно до оптичних (сприйнятих зором) і слухових (сприйнятих слухом) знакових
систем;
• небіологічна (культурна) природна семіотика, несплановане або неорганізоване виникнення;
• належність до складних багаторівневих відкритих семіотик, яка має здатність взаємодіяти з
навколишнім середовищем;
• використання підсистем знаків, які утворюють певну ієрархію та в такій семіотиці комбінуються
по певним правилам, де зміна порядку розташування одного знака тягне за собою зміну значення всієї
комбінації знаків;
• належність до семіотичних функцій кінодискурса таких, як передача актуальної інформації,
передача минулого досвіду, участь у продукуванні нового знання, регулятивна функція, емотивна
функція, естетична функція, метамовна і фатична функції [10].
Кінотекст є найбільш типовою формою креолізованого тексту. Креолізований текст має вербальну
(мовну / мовленнєву) та невербальну складові [13: 106]. Кінотекст також розуміють як зв’язне, цілісне і
завершене повідомлення, що виражається за допомогою вербальних (лінгвістичних) й невербальних
(іконічних та / або індексальних) знаків, які організовані відповідно до задуму колективного
функціонально-диференційованого автора за допомогою кінематографічних кодів, і яке зафіксоване на
матеріальному носії і призначене для відтворення на екрані й аудіовізуального сприйняття глядачами.
Колективне авторство у кіно – це спільна робота сценариста, режисера, акторів, костюмерів,
композиторів тощо [9: 25]. Відтак, кінотекст є продуктом суб’єктивного осмислення дійсності
колективним автором. Кінотекстові притаманні універсальні текстові категорії, які дослідники вважають
обов’язковими для художнього тексту. Кінотекст виконує комунікативну функцію при
взаємопроникненні двох принципово відмінних семіотичних систем (лінгвістичної і нелінгвістичної),
тобто є специфічною формою креолізованого тексту, що зафіксований на матеріальному носії й
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призначений для відтворення на екрані й аудіовізуального сприйняття глядачами [9: 37]. Художнім є
кінотекст, в якому домінують іконічні знаки та стилізоване розмовне мовлення, нехудожнім – той, в
якому домінують індексальні знаки і наукова або публіцистична мова [14].
Оскільки переклад охоплює щонайменше дві мови і дві культурні традиції, перекладачі постійно
вирішують проблему відтворення культурних аспектів, імпліцитно закладених у тексті оригіналу.
Культурне підґрунтя для перекладу набуває різних форм у широкому діапазоні: від лексики та синтаксису
до ідеології і способу життя в певній культурі [15: 14]. До основних проблем письмового художнього
перекладу відносять вилучення дослівного перекладу, або ''кальки''; переклад стійких виразів; переклад
гумору; збереження стилю та культурних особливостей певної епохи, збереження індивідуальності та
адаптація під певну культуру [16]. Адаптації художніх фільмів вимагають відмінного знання рідної мови.
При перекладі реплік необхідно брати до уваги вік і культурний рівень того, хто говорить, образність
складу і контекстуальне значення фраз. Перекладачеві також необхідно підкреслити колорит іншомовної
культури, який відображено у специфічному гуморі, грі слів, розмовній лексиці, сленгу, інтонаціях героїв і
який є віддзеркаленням ідей режисера та сценариста кінофільму. Кінопереклад є більш вільним, ніж
переклад художнього твору і має свої відмінні риси. Переклад художніх фільмів пов’язаний як з
лінгвістичними, так і з певного роду технічними труднощами, що можуть вплинути на адекватність та
еквівалентність перекладу і синхронність артикуляції реплік акторів та їх дублерів [16: 13].
Дослідники виділяють більше 10 типів аудіовізуального перекладу (як міжмовного, так і
внутрішньомовного), які укладаються в 2 стратегії: переозвучування (re-voicing) і субтитрування
(subtitling). До переозвучення відносять: закадровий переклад (voice-over, half-dubbing), адаптацію, або
вільний коментар (free commentary), синхронний переклад (simultaneous interpreting), дубляж (dubbing) [17].
Субтитри можуть бути: внутрішньомовними (intralingual), такий вид субтитрів ще називають
вертикальними: змінюється перцептивна модальність (усне мовлення перетворюється на письмовий
текст), але не мова; міжмовними (interlingual): так званий діагональний тип субтитрування, при якому
змінюється і перцептивна модальність, і мова; відкритими (open), тобто неопціональними, які є
невід'ємною фізичною частиною фільму або телепрограми; прихованими (closed), тобто опциональними,
представляються у вигляді телетексту, перегляд якого можливий при застосуванні відповідного
декодера. Основними і найбільш поширеними видами аудіовізуального перекладу є субтитри, дубляж і
закадровий переклад [18: 9-10 ]. Кожна із перекладацьких технік має свої особливості і диктує
перекладачеві свої правила. Так, субтитри – це текст, орієнтований на візуальне сприйняття. Центральне
завдання перекладача полягає в тому, щоб текст перекладу вийшов зручним для читання і вмістився в
ігрові епізоди, тобто необхідно співвіднести швидкість читання і тривалість епізоду. При цьому
максимальний обсяг простору, який можуть займати субтитри, становить тільки 20 % від розміру екрану,
і цей відсоток залежить від розмірів персонажів і їх розташування на екрані [19: 22]. Зазвичай нормою є 2
рядки тексту в нижній частині екрана. Крім того, субтитрування передбачає трансформацію усного
тексту в письмовий. Дубляж являє собою такий вид переозвучення, при якому здійснюється повна заміна
іншомовної мови акторів. В. Є. Горшкова справедливо зауважує, що дубляжем називають ''як особливу
техніку запису, що дозволяє замінювати звукову доріжку фільму із записом оригінального діалогу
звуковою доріжкою із записом діалогу на мові перекладу, так і один iз видів перекладу'' [20: 27].
При дубляжі створюється (правильніше буде сказати ''відтворюється'') текст, розрахований на усне
сприйняття, так само як і відтворення. Дубляж, ймовірно, є для перекладача однією iз найскладніших
технік, адже на виході має вийти фільм, де створюється ілюзія того, що актори говорять мовою
перекладу, тому його іноді називають ''одомашнення'' (domestication). Дублювання включає в себе кілька
етапів: детекцію (тобто виявлення особливостей мовного малюнка і шумових ефектів оригінальної
звукової доріжки), літературний переклад кінодіалогiв, укладку тексту (синхронізацію, мовне тонування,
озвучування). Найважливішим принципом дубляжу є синхронізм зображення і звуку. Перекладацька
техніка строго підпорядкована цьому поняттю [17].
Вибір способу перекладу значно сприяє сприйняттю фільму мови джерела у цільовій культурі. Однак
не існує одного універсального способу перекладу фільмів. Способи залежать від різноманітних
факторів, таких як історія, культура, традиція перекладу, різноманітні фактори пов’язані з аудиторією,
типом фільму, наявними фінансовими ресурсами. Також важливим є взаємозв’язок між культурами
цільової мови та мови джерела, оскільки це значно впливає на процес перекладу. Так, перекладачеві
кінотексту необхідно звертатися до усіх можливих способів перекладу, за допомогою яких можна
досягти правильного адекватного перекладу. Стилістична обробка й адаптація кінотексту має
відбуватися із урахуванням реалій і традицій країни, мовою якої робиться переклад. Вибір виду
перекладу цілком залежить від технічних та фінансових можливостей як замовника, так і бюро
перекладу, однак найбільш прийнятним для глядача вважається дублювання. Вибір способу перекладу
значно сприяє сприйняттю фільму мови джерела у цільовій культурі [16: 15].
Отже, кінодискурс є важливим видом дискурсу, засобом ідеологічного впливу, пропаганди. Вивчення
його засобами лінгвістики можливо, так як кінодискурс являє собою особливий тип тексту. Особливості
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кінодискурсу розглядаються в лінгвістичному аспекті, в лінгвістичних дослідженнях чимало науковців
обирають кінотвір як модель природного мовлення. Адже по-перше, використовуючи персонажне
мовлення як модель природного діалогу, виходять з того, що цей матеріал є адекватним для дослідження.
По-друге, достовірність використаного матеріалу значною мірою залежить від його позитивного
сприйняття носіями англомовного менталітету та популярності досліджених творів в англомовному світі.
Висновки. Беручи до уваги вищезазначене, стає зрозумілим, що сьогодні кінотвір є не менш
значущім і для методики навчання перекладу. З’являються нові напрямки у практиці перекладу, такі як
дублювання, титрування та ін. На практичних заняттях із практики перекладу кінодискурс як специфічне
семіотичне та лінгвосоціальне явище, що активно досліджується низкою дисциплін, включно з
лінгвістикою, на сьогодні залишається ще поза межами навчання, у той час, коли перекладацька
практика вказує на необхідність розробок такого роду, зважаючи на постійно зростаючу популярність
кіно як виду мистецтва, а також потужність його впливу на аудиторію та роль, яку воно відіграє у
формуванні, а також пропаганді певного світогляду й цінностей.
Перспективою дослідження є розробка принципів вдосконалення та збільшення навчальнометодичних матеріалів із кіноперекладу.
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Гридасова О. И. Кино-дискурс как объект обучения кинопереводу.
Статья посвящена определению сущности понятия ''кинодискурс '' как знаковой системы
семиотической организации, рассмотрению его главных аспектов и функциональных особенностей,
анализу знаковой неоднородности, что является характерным для кинодискурса. Предложены
возможные способы вовлечения кинодискурса в учебный процесс языковых факультетов на занятиях по
практике перевода и предоставлено обоснование целесообразности таких методических разработок. В
статье также систематизированы и выявлены характерные черты и проблемные моменты перевода
кинофильмов, приведены основные трудности, с которыми сталкивается переводчик при работе с
кинопереводом. Рассмотрены основные техники, типы и стратегии аудиовизуального перевода, такие
как субтитры, дубляж и закадровый перевод.
Ключевые слова: кинодискурс, семиотика, киноперевод, субтитры, дубляж, закадровый перевод,
обучение кинопереводу.
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Grydasova O. I. Film-Discourse as an Object of Film-Translation Teaching.
The article is devoted to the audiovisual translation which is one of the fastest growing areas in the field of
translation studies and translation teaching that in itself is experiencing an unprecedented surge in interest
nowadays. The paper presents the research into the nature of the film discourse essence, its concept as a sign of
the semiotic organization, the study of its main aspects and functional characteristics followed by the analysis of
sign inhomogeneity typical for the film discourse. Some possible means of film discourse applications into the
teaching process at the foreign-language departments are described and the necessity of teaching materials for
this purpose is grounded as well. The paper also presents the systematization and identification of the main
features and some problems of film-translation, discusses the most common difficulties which a translator faces
working on the film translation, as language variation constitutes a challenge for translators in general due to
various factors, such as cultural and linguistic differences between the source language and the target language,
sociolinguistic differences, ideology factor, etc. The basic techniques, strategies and types of audiovisual
translation, such as subtitles, dubbing and voice-over are also studied. The article proves that films and other
audiovisual production now represent one of the primary means through which commonplaces, stereotypes and
manipulated views about social categories are conveyed. Dubbing, voiceover and subtitling enable such views to
be made accessible to wider audiences unfamiliar with the language of the original production.
Keywords: film-discourse, semiotics, film translation, subtitling, dubbing, voice-over, film-translation teaching.
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МОДЕЛЬ СВІТУ В ОПОВІДАННІ ІВАНА ФРАНКА "МІЙ ЗЛОЧИН"
У статті здійснено спробу дослідити модель світу в оповіданні І. Франка "Мій злочин". Модель світу
представлена як багатокомпонентна структура, що складається з різних функціональних рівнів.
Особлива увага звертається на функціонування персонологічного, аксіологічного і топографічного рівнів
цієї структури. Модель світу проінтерпретована як два різні виміри: а) світ до травмуючої події та
б) світ після травмуючої події. Виявлено й проаналізовано низку системних опозицій, які дозволяють
зрозуміти специфіку функціонування глибоких семантичних структур цієї моделі світу.
Ключові слова: оповідач, пам’ять, модель світу, рівні структури, травма.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Дослідження моделі чи моделей світу належить до ефективних механізмів пізнання
літературного твору. Структурально-семіотичний інструментарій дозволяє глибше зрозуміти функціонування
твору як окремої семіосфери, котра конституюється за власними правилами і законами. Особливо придатним
цей інструментарій виявляється у процесі аналітико-інтерпретаційного опрацювання творів, що належать до
канону української літератури. Дослідження Франкової прози за допомогою структурально-семіотичного
підходу сприятиме глибшому розкриттю її інтерпретаційного потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на
які спирається автор. В українському франкознавстві комплексному дослідженню моделі світу, її
міфопоетичному варіантові, присвячена колективна монографія "Міфопоетичні образи в художньому світі
Івана Франка" [1]. Монографія містить аналіз широкого корпусу Франкових творів, її автори акцентують
увагу на функціонуванні міфологічного коду у творчій практиці письменника. Пишучи про міфопоетичну
модель світу у творчості Івана Франка, К. Дронь, серед іншого, акцентує увагу на міфосимволіці
часопростору його оповідань та повістей. Проблему часу в оповіданні "Мій злочин" дослідниця розглядає
крізь призму категорії неповного календарного кола. На її думку: "Швидкоплинна пора весняного життя,
сонця, тепла, скажімо, обрамлює часовий континуум оповідання "Мій злочин": вона символічно означує
останні миті існування "болотяного пташка", який ненароком потрапляє у неволю малого "злочинця" й
болісно переносить втрату свого життя – "останньої весни"; відтак автор зміщує часові площини
зображення, і втрачена "весна" пташки символічно відлунює вже у житті того-таки “злочинця”, котрий "з
примхи долі" також опиняється у подібній неволі – в’язниці " [2: 115]. Категорією "модель світу" оперує
також А. Швець, авторка статті "Модель дитячого світу у прозі Івана Франка" [3], застосовуючи її до низки
Франкових оповідань, де, на її думку, "[…] презентується своєрідна модель світу, витвореного дитячою
уявою […]" [3: 57]. Дослідниця у згаданій статті не аналізує однак оповідання "Мій злочин". До
Франкового твору зверталися також дослідники поетики імпресіонізму й поетики пейзажних комплексів,
підкреслюючи багатобарвність, експресивність, високий естетизм опису природи в оповіданні [4], а також
її, природи, функціонування як особливого локусу дитинства [5]. Свою традицію в історії українського
франкознавства має також дослідження педагогічно-психологічної проблематики твору. У цьому контексті
говориться про "педагогічну спрямованість дитячих творів І. Франка" [6: 116] та "глибокий психологічний
аналіз, з допомогою якого І. Франко проникає у внутрішній світ дитини" [7: 62].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття. Якщо розглядати ситуацію оповідання "Мій злочин" у контексті згаданих вище праць, то
виявиться, що у жодній з них оповідання не фігурує як певна семіотична цілісність, не здійснюється у них й
спроби з’ясувати основні механізми семіози, які динамізують цю цілісність. Спосіб репрезентації
часопросторового чи психологічного виміру оповідання зумовлений конкретною глибокою семантичною
структурою оповіді і вимагає, отже, докладного аналізу та інтерпретації. Глибшому розумінню
змодельованого в оповіданні світу сприятиме також врахування Франкової візії художньої комунікації,
зокрема того складового елемента, котрий у термінології У. Еко ідентифікується як intentio operis.
Літературознавча концепція І. Франка передбачає розуміння твору як унікальної комбінаторики рівня “що”
(світ твору) і рівня "як" (структура твору). Виразно формулювання це твердження набуває у нарисі "Із
секретів поетичної творчості", де митець підкреслює наступне: "Раз назавсіди ми мусимо сказати собі: для
поета, для артиста нема нічого гарного ані бридкого, прикрого ані приємного, доброго ані злого,
характеристичного ані безхарактерного. Все доступно для його творчості, все має право доступу до штуки.
Не в тім, які речі, явища, ідеї бере поет чи артист як матеріал для свойого твору, а в тім, як він використає і
представить їх, яке враження він викличе при їх помочі в нашій душі, в тім однім лежить секрет
артистичної краси" [8: 118]. Не менш важливим у цьому контексті виступають твердження І. Франка про
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катарсичний характер акту творення: "[...] як повістяр, – писатиме І. Франко в одному із листів до Олени
Пчілки, – я люблю всякий стан психологічний доводити до крайніх границь і тим-то деколи мимоволі й
перебільшую те, що мене болить. Се й не шкодить; виписавшися й переживши в такій хвилі всю суму того
терпіння, яке даний стан психологічний може дати, чоловік опісля стає спокійніший" [9: 595].
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета роботи полягає у спробі виявити й
проаналізувати глибоку структуру оповіді, котра спричиняється до певного типу моделювання структури
поверхневої та її конкретних репрезентацій. Відповідно до мети поставлено такі завдання: а) виявити й
описати основні механізми моделювання оповіді про події, котрі сталися "там" і "тоді", б) проаналізувати
основні структурні елементи змодельованого світу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів. Поштовхом до того, аби одна із подій, що належить до індивідуальної історії "я" сталася
фактом інтерперсональним, фактом ословленим, стає нестерпність її щоразового переживання на самоті,
нестерпність її тривалого затаювання. Характер цієї події змушує наратора ідентифікувати її як гріх, а
власну позицію розглядати як позицію злочинця: "Ні, не видержу! Не можу довше видержати! Мушу
прилюдно признатися до гріха, хоч знаю наперед, що на душі мені не буде легше від того. Адже ж відплата
тут неможлива, бо яка ж відплата може винагородити невинно пролиту кров, надолужити замордоване
життя?" [10: 62]. Відштовхуючись від антропософської моделі, котра трактує людину як "велик[ого],
систематичн[ого], рафінован[ого] убійц[ю] між божими сотворіннями" [10: 62], звільненого від
відповідальності за скоєне, а тому й позбавленого докорів сумління, наратор намагається відшукати у ній
точку можливого розламу, тріщини, яка дозволить анулювати анонімну безвідповідальність "одинокого і
найвищого" принципу: "для власного прожитку". Стратегією, котра дозволила б актуалізувати такий
розлам, виявляється відхід від генералізації й абстракції, відхід від оперування категорією
деперсоналізованого "ми". За таких умов увесь процес реконструкції "події" та її оцінки розгортається на
базі автентичності індивідуального досвіду "я". Зсув акцентів (ми / вони → я, абстракція → конкретика,
генералізація → автентика, безвідповідальність → відповідальність) дозволяє наново – ab origine –
прочитати те, що відбулося "там" і "тоді", однак триває у вічному "тепер" пам’яті травмованого "я": "Як
чоловік, що замолоду вибирав пташачі гнізда, ловив мотилів, збирав комах, а й досі не покинув
замилування до риболовства, я маю на сумлінні, певно, немало тисяч таких убійств. Та проте всі вони
забуті і тільки се одно мучить, і гризе, і вертить мою душу довгі літа. Тільки се одно не вмирає, і не вигасає,
і оживає все наново, болить тим гірше в моїм нутрі, чим більше силкуюся забути про нього, затерти його"
[10: 62]. Сила катастрофи, її емоційний тягар мінімалізують дистанцію між теперішнім станом "я" та
однією із субструктур його мнемонічного простору: "Аж страшно мені робиться, коли ціла ота нещасна
подія ясно, з усіми подробицями вирине в моїй пам’яті. Від того часу минуло багато літ, певно більше як
тридцять. Я був тоді невеличкий сільський хлопчина і бігав, граючись, по лісах і полях мойого рідного
села" [10: 62 – 63]. Пам'ять дозволяє відтворити не тільки "ту" подію, але й у найдрібніших деталях
показати той образ світу, у якому ця подія відбулася. У цьому випадку йдеться перш за все про
актуалізацію циклічного часу, про його захоплюючий коловорот, про можливість відкривання принад
кожної із пір року. Часові маркери (зима – літо – весна) корелюють із відповідними просторовими, котрі,
своєю чергою, базуються на низці бінарних опозицій. Головною серед них можна вважати опозицію
"закритий ↔ відкритий" (простір). Комбінаторика згаданих маркерів творить низку наступних
послідовностей: зима ↔ весна / літо, хата ↔ сіножать / ліс, холод ↔ тепло / прохолода, тіснота ↔ простір,
задуха ↔ свіжість / аромат, спокій ↔ динаміка, неволя ↔ свобода.
Моделювання часо-просторових координат відбувається, отже, завдяки актуалізації розмаїтих кодів та
їхнього аксіологічного супроводу, що функціонує на рівні індивідуальної ("я" / "невеличкий сільський
хлопчина") та колективної ("ми" / "сільські діти") суб’єктних перспектив: "Власне надійшла весна, один із
перших гарних теплих днів. Перший раз по довгій зимовій неволі в тісних душних хатах ми, сільські діти,
могли побігати собі свобідно. Ми вибігли на сіножать, що ще була гола і сіра від скиненої недавно зимової
перини. Тільки десь-не-десь прокльовувалася з землі свіжа зелень: сквапливі острі листки тростини, ще
позвивані в острі шила листки хріну та лопухів над потоком. Тільки в недалекім лісі сподом усе забілілося від
дикого часнику, що власне починав уже відцвітати, від білих і синіх підліщків" [10: 63]. Для малого сільського
хлопчака простір, що розгортається поза межами тісної задушливої хати, є набагато ціннішим й
привабливішим. Так само, зрештою, як і для групи його однолітків. Усе те, що розташоване по той бік
обійстя чи хати, асоціюється зі свободою, рухом, грою, відкриттями нового й несподіваного. Бути по той бік
означає також відчувати іншість, котра структурується опозицію "верх ↔ низ": "Над нами здвигалося темносинє склепіння неба, всміхалося сонце, а на далеких вершках Карпат блискотіли ще здорові снігові шапки,
мов іскристі діамантові корони" [10: 63]. У макрокосмі природи діти будують "свій" світ, вільний від
конвенціональних обмежень і численних заборон, які панують у світі дорослих. Своєю чергою, світ природи
("свій" світ) дозволяє звичайним сільським хлопцям почуватися справжніми героями і першовідкривачами: у
цьому світі активно твориться їхня самототожність: сіножать, млинівки, ліс – простір, у якому можна бути
собою. Тому й не дивно, що після тривалої зими ("довга зимова неволя"), а отже, й перебування по сей бік
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(анти-простір сільської задушливої хати), діти з такою величезною радістю сприймають "голий" і "сірий" ще
краєвид. Дітям відомо, що за якийсь час у "їхньому" світі / світі природи відбудуться надзвичайні
метаморфози, котрі кожен клаптик добре знаного їм простору перетворять у своєрідну axis mundi, де можливе
усе. Загадки й несподіванки чатуватимуть на дітей скрізь. Природа знову заохочуватиме до нових відкриттів.
А поки що хлопці з радістю обходять свої володіння: "Ми ходили, скакали, і підскакували, і бігали довкола, і
відвідували всіх наших знайомих: старого могучого дуба на краю лісу, що то по його крепких конарах ми
літом лазили навзаводи з вивірками; високу похилену березу з жалібно навислими тоненькими гілками, що ми
їх звичайно надуживали на гойданку на велику гризоту пана лісничого; тихі криниці в лісовій гущавині, де
ми, позасідавши за грубими яворами та в’язами, не раз придивлялися вечорами лисам, борсукам та диким
кабанам, що сюди приходили пити; і вкінці глибокі, чисті млинівки, де ми щонеділі з гачками чатували на
щупаків, а коли припекло сонце, з криком і реготом освіжувалися в чистій холодній воді" [10: 63]. Млинівки –
"спуст стародавнього великого ставу" – найпривабливіше місце для дитячих розваг. І хоча весняний краєвид
навколо добре знаних млинівок різко контрастує зі своїм літнім візерунком, й, здавалося б, не обіцяє жодних
несподіванок, однак це не знеохочує хлопчаків і саме сюди після довгої зимової перерви вони скеровують свої
сквапливі кроки у надії знайти щось особливе: "Ті млинівки були не надто широкі, глибокі з на сажень,
отінені декуди вільхами, вербами та лозовими корчами. Літом густа пахуча трава та квітки білої конюшини
нависали з берегів аж над саме водяне дзеркало. Тепер щоправда, довкола було досить голо і сумно […]. Та
ми, проте, щокрок заглядали цікаво в воду під кождий прут, під кождий зів’ялий лопух, у кожний корч, чи не
задушився де який наш знайомий щупак під ледом або чи пані видра не була ласкава зробити нашим рибам
візиту" [10: 64]. Очікування несподіванки збільшує запал, із яким хлопці нишпорять навколо млинівок. Не
зупиняє їх навіть те, що несподіванкою мають бути добре знані вже речі і явища. Старий щупак і ласа видра –
ось головні персонажі їхніх неймовірних пригодницьких сюжетів. А проте цього разу природа дарує хлопцям
не лише один із перших сонячних весняних днів, але й таку несподіванку, котра перевершує усі їхні
найсміливіші очікування: хлопцям вдається натрапити на дивовижного, не знаного ще їм птаха. Наратор
виявляється першим, кому вдається спіймати цю дивну істоту. Хлопець одразу ж помічає її "іншість".
Глибина вражень від першого зіткнення з бранцем дозволяє нараторові докладно відтворити візуальний та
поведінковий образ беззахисної пташини: "Се був маленький болотяний пташок, які в нашій підгірській
околиці показуються дуже рідко. Пір’я на нім було попелясто-сіре з легеньким перловим полиском, дзьобик
тоненький, темно-зеленкуватий і такі ж самі довгі тонесенькі ноги. Він сидів тихо, затулений у моїй долоні, не
тріпався, не дряпав і не дзьобав, як се звичайно чинять інші дикі птахи, коли їх зловити в руку" [10: 64].
Хлопець вирішує забрати пташину додому – у той простір, який ще зовсім недавно із великим поспіхом
залишав, від якого звільнявся, щоб вирватися на волю. Власне цей анти-простір повинен стати для маленького
беззахисного бранця альтернативою щасливого й безтурботного життя. Хлопець поміщає пташину у
маленький простір між подвійними шибками вікна світлиці, виокремлюючи у такий спосіб ще один мікроанти-простір в анти-просторі хати й перетворює життя "маленького болотяного пташка" на пекельну повільне
і неминуче згасання. Перед очима малої пташинки опиняється “широкий вольний світ”, у який вона вже
ніколи не повернеться. Усі зусилля, спрямовані на догляд за пташиною, виявляються марними: маленький
бранець марніє на очах. Хлопець підсвідомо відчуває, що саме на ньому лежить відповідальність за життя цієї
маленької істоти, адже саме він відважився схопити птаха і принести додому. Тепер він – власник,
абсолютний володар і пан цієї істоти. Саме від його рішення залежить доля маленького бранця. Відпустити чи
залишити? Дарувати життя чи прирікати на смерть? – ось питання, які все частіше починають нуртувати у
свідомості хлопця. На якусь коротеньку мить його душа стає ареною запеклої боротьби добрих і злих сил:
Архетипний діалог як кульмінаційний пункт аксіологічного конфлікту
Значення
Нараційна репрезентація
"А смачне мусить бути його м'ясо! – стрілила мені нараз думка через голову. –
А що якби його зарізати і дати спекти?"
"Пусти його! Пусти його! – шепче щось, мов добрий ангел, у моїм нутрі. –
Адже ж бачиш, він такий маленький. Навіть заходу не варто, щоб його пекти!".
"Але ж бо шкода його пускати! Я ж зловив його!" – бунтувалася дитяча
Внутрішня боротьба
впертість у моїм нутрі.
й неминуча поразка
"Пусти його! Пусти його!" – лебеділо щось тихо-тихо в найглибшій глибині
у світі дитячого "я"
моєї душі. […]
"Бачиш! Він сам не хоче! Ти ж дав йому змогу втікати, чому ж він не втікав? "
"Але ж він слабий і зголоднілий, – лебеділо щось тихо-тихо в глибині моєї душі".
– Ет, що там! – скрикнула дитяча впертість, і в найближчій хвилині я відкрутив
головку малому гарному пташкові [10: 67].
Простір дитячої душі виявляється простором деструктивним: егоїзм і прагнення підкорити іншого,
навіть ціною його смерті, не дають "доброму ангелові" ані найменшого шансу на перемогу. Смерть
беззахисної пташини змушує хлопця до того, аби задуматися над фатальним виміром свого безглуздого і
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жорстокого вчинку: "І нараз зломилася, розвіялася вся моя впертість, моє самолюбство. Я почув виразно,
що я отсе зробив щось безглузде, огидливе, що я допустився безсердечного вбійства, навалив на себе
провину, якої не відпокутую і не відмолю ніколи. Адже ж я знівечив зовсім безцільно таке гарне невинне
життя! Ось тут, на вольнім божім світі, перед лицем сього ясного, теплого, весняного сонця я видав і
сповнив жорстокий, нічим не мотивований засуд на смерть. Тепер я почув зовсім ясно і виразно, що се
вбійство було зовсім безцільне" [10: 67]. Однак самозвинувачення (як і діалог-боротьба) не тривають
довго – фатальна подія і докори сумління дуже швидко втрачають свою глибину й інтенсивність,
гублячись у закамарках дитячої пам’яті: “По двох-трьох днях я вже забув про пташка і його нещасну
долю. Забув, бачилось, назавсіди. Вражіння мойого злочину залягло десь у темнім куті моєї душі, і
звільна його присипали прикрили і погребли інші вражіння, інші спомини” [10: 68]. І лише життєві
перипетії змушують наратора повернутися до відсуненого колись на маргінес пам’яті (і совісті) злочину,
до якого спричинилися егоїзм й експансивність дитячого "я". Ситуація "тут" і "тепер" дозволяє не тільки
актуалізувати у пам’яті колишній вчинок, але й здійснити його докорінну ревізію. Вчинок з цієї
перспективи стає певним завданням / викликом, котре потребує докладного нараційного опрацювання.
Результатом цього опрацювання є не тільки розуміння вчинку як злочину, але й своєрідна метафорична
проекція, базована на низці семантичних ідентифікацій: я = беззахисна істота, доля = в’язниця, молодість
= весна. У такий спосіб вчинок набуває статусу емоційного й морально-етичного скрипту, котрий щоразу
актуалізується у складних межових ситуаціях: "А в хвилях тривоги і розпуки, коли лютий біль запускає
кігті в моє серце і грозить ось-ось зламати силу моєї волі, мені здається, що я сам той маленький,
слабосилий, голодний пташок. Я чую, що якась уперта, завзята і нерозумна сила держить мене в жмені,
показує мені невловимі привиди свободи і щастя, та може в найближчій хвилі без причини і без цілі
скрутить мені голову" [10: 68]. Параболічна конструкція тексту-спогаду дозволяє йому, отже,
функціонувати як своєрідному мета-текстові, котрий, з одного боку, сигналізує про нелегкий процес
опрацювання-освоєння травми, з іншого, – підкреслює глибоку потребу становлення самототожності "я"
шляхом інтеграції власної тіні.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. У статті
вдалося виявити й описати основні структурні елементи – просторові, часові, аксіологічні,
персонологічні – моделі світу, представленої в оповідання "Мій злочин". Доведено, що ця модель
базується на низці системних опозицій, які структурують світ головного персонажа на світ до і світ після
злочину. У результаті проведеного аналізу вдалося з’ясувати, що вагому роль у моделюванні світу
оповідання "Мій злочин" відіграє автонараційна реконструкція незвичайної події, котра з перспективи
"тут" і "тепер" ідентифікується як "злочин", а процес пригадування – як акт сповіді "злочинця". Подальші
наукові пошуки з обраної проблематики варто, на нашу думку, пов’язати із дослідженням
метанараційного дискурсу, вписаного у представлену в оповіданні модель світу.
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Дуркалевич В. В. Образ мира в рассказе Ивана Франко "Мое преступление".
В статье сделана попытка исследования модели мира в рассказе И. Франко "Мое преступление".
Модель мира представлена как многокомпонентная структура, состоящая с разных функциональных
уровней. Особенное внимание уделяется функционированию персонологического, аксиологического и
топографического уровней этой структуры. Модель мира проинтерпретирована как два разных
измерения: а) мир до травмирующего события и б) мир после травмирующего события. Обнаружено и
проанализировано ряд системных оппозиций, позволяющих понять специфику функционирования
глубоких семантических структур данной модели мира.
Ключевые слова: рассказчик, память, модель мира, уровни структуры, травма.
Durkalevych V. V. The Model of the World in "My crime" by Ivan Franko.
The article presents an attempt to investigate the model of the world in "My crime" by Ivan Franko. The
scientific method of structural-semiotics analysis have been used in order to identify both deep and surface
structure of the text. The model of the world is represented as multiple structure consisting of different functional
levels. A special attention has been paid to the personological, axiological, and topographical levels of this
structure. The model of the world has been interpreted as two different semiotic dimensions: a) world before
crime and b) world after crime (autonarration as approaching the traumatic act). The system of key binary
opposition have been systematized and analyzed. The article focuses on the analysis of functioning features of
several dichotomies that belong to the inner world of Ivan Franko’s work of art, among them: top – bottom, cold
– warm, house – forest, freedom – captivity, winter – spring, then and there – now and here. As a result it is
proved that the pivotal role of modeling mechanism play the autonarrative reconstruction narrator’s traumatic
experience. The narrative strategy, the communicative and autocommunicative perspective and the
reinterpretation processes of autobiographical past have been commented in this article.
Key words: narrator, memory, deep structure, surface structure, trauma.
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СУЧАСНІ МОДИФІКАЦІЇ КАЗКИ ПРО БІЛОСНІЖКУ
У статті проаналізовано сюжетні, композиційні та інші модифікації, яких зазнала казка про
Білосніжку з моменту свого виникнення до теперішнього часу. В якості прецедентних текстів, окрім
загальновідомої казки братів Грімм, розглянуто низку італійських казок, зокрема, казка Дж. Базіле,
виокремлено спільні прототипічні мотиви. Значну увагу приділено просторово-часовим
характеристикам сучасних казок про Білосніжку, особливостям передачі точки зору героїв, перегляду
традиційних ролей персонажів, неочікуваним розв’язкам. У казках знайшли відображення такі сучасні
реалії, як робота Білосніжки в якості бізнес-тренера, володіння прийомами карате тощо.
Трансформацій зазнали також образи гномів, які перетворилися на самураїв, музикантів, інопланетян,
циркових акробатів, монахів-францисканців, дроворубів або просто карликів. Відзначено пародійний
характер сучасних літературних казок.
Ключові слова : казка про Білосніжку, сучасна літературна казка, сюжетна трансформація.
Літературні казки з традиційними сюжетами за час свого існування зазнали численних модифікацій.
Особливо значні зміни в сюжетному, композиційному та інших рівнях характерні для сучасних казок.
Останні дослідження літературних казок (Л. Прохорова, О. Солодова, О. Нефьодова, А. Брандаусова)
присвячені переважно загальним проблемам жанру та вивченню творчості окремих письменників.
Метою нашої роботи є відстеження еволюції однієї із найвідоміших в історії літератури казок –
казки про Білосніжку, починаючи від варіанту італійського письменника Джамбатісти Базіле і
закінчуючи казками сучасних британських та американських письменників.
Казка "Білосніжка" вперше з’явилася у збірці братів Грімм "Дитячі та сімейні казки" ("Kinder- und
Hausmärchen") у 1812 р. Проте варіанти цієї казки були відомі задовго до цього часу. Найбільш раннім із
відомих письмових варіантів є казка італійського письменника Джамбатісти Базіле "Молода рабиня" зі
збірки "Казка казок" (1634 р.). У цій казці семирічна дівчинка помирає під час розчісування матір’ю її
волосся в результаті прокляття чарівниці. ЇЇ кладуть у кришталеву труну, яку поміщають до
найвіддаленішої кімнати будинку. Після смерті матері труну знаходить дружина її брата, яка, побачивши
там дівчину, яка на цей час перетворилася на справжню красуню, витягає її з труни. З волосся дівчини
випадає гребінь, і вона оживає. Після цього дівчина перетворюється на рабиню, доки її дядько не
дізнається її справжню історію. Він влаштовує бенкет на честь племінниці, а згодом знаходить їй гарного
чоловіка. У казці "Молода рабиня" містяться мотиви не лише з казки "Білосніжка", а й з таких казок, як
"Спляча красуня", "Красуня і чудовисько" та "Синя Борода".
Ще одним варіантом казки "Білосніжка" є італійська народна казка "Кришталева труна". У ній йдеться про
вдівця та його доньку. Після одруження батька життя доньки стає нестерпним, адже мачуха кожного дня дає
їй небезпечні завдання. Одного дня до дівчини підлетів орел і запропонував перенести її туди, де вона буде
щасливішою, ніж вдома з мачухою. Дівчина погодилася і опинилася в будинку фей. Коли мачуха дізналася
про це, вона наказала відьмі знайти і вбити пасербицю. Відьма, перетворившись на служницю, сказала
дівчині, що вона принесла цукерки від батька, але не встигла Ермелліна (так звали дівчину) з’їсти цукерку, як
вона впала непритомна. Повернувшись, феї витягли шматок цукерки з рота дівчини, і вона ожила.
Дізнавшись, що пасербиця жива, мачуха вдруге посилає відьму до неї, яка на цей раз перетворюється на
кравчиню і приміряє сукню на Ермелліну, після чого дівчина помирає. Феї поклали мертву дівчину в
кришталеву труну, яку побачив принц. Він відразу закохався в прекрасну дівчину, привіз її додому і сказав
матері, що це його дружина. Коли через деякий час принцу потрібно було йти на війну, він попросив матір
ретельно доглядати за дівчиною в труні. Після отримання звістки про перемогу і повернення принца мати з
покоївками вирішили переодягнути Ермелліну. Тільки-но з неї почали знімати сукню, дівчина ожила. Принц,
побачивши живу Ермелліну, дуже зрадів, і через декілька днів вони одружилися.
У цій італійській казці простежуються такі прототипічні мотиви, як мачуха, яка намагається вбити
пасербицю (щоправда, не власноруч, а з допомогою відьми), "смерть" героїні після прийому певної їжі (в
даному випадку цукерки), одягання сукні (нагадаємо, що у братів Грімм мачуха дуже туго підперезала
сукню Білосніжки шовковим поясом) та оживання героїні після того, як дістається шматок їжі або
знімається сукня, нарешті, мотив принца, який бачить мертву героїню та закохується в неї. Проте в казці
"Кришталева труна" відсутній мотив чарівного дзеркала, який є в шотландській казці "Золоте дерево та
Срібне дерево". У цій казці роль чарівного дзеркала відіграє форель, до якої королева звертається з
питанням про те, хто найгарніший у світі. Мотив суперництва щодо того, хто найгарніший, знаходимо і в
© Єфименко В. А., 2014
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італійській казці "Белла Венеція", в якій володарка трактиру намагається різними способами позбавити
життя вродливішу за неї дівчину.
Варто зазначити, що казка "Білосніжка" братів Грімм також була модифікована. Насамперед, це
стосувалося фігури королеви. У першому виданні збірки казок братів Грімм 1812 р. саме королева –
рідна матір Білосніжки починає ненавидіти власну доньку після того, як чарівне дзеркало сказало їй, що
вона вже не найгарніша в світі. Але, починаючи з видання 1819 р., рідна матір Білосніжки помирає,
натомість з’являється зла мачуха, яка стає уособленням негативних якостей. Як зазначає відома
дослідниця казок М. Уорнер:
For them, the bad mother had to disappear in order for the ideal to survive and allow Mother to flourish as
symbol of the eternal feminine, the motherhood, and the family itself as the highest social desideratum [1: 132].
Сучасні варіанти "Білосніжки" відрізняються розмаїттям трактувань образів героїв та іншими
численними трансформаціями традиційного сюжету. Якщо говорити про просторово-часові
характеристики сучасних казок про Білосніжку, то в одних казках час та місце дії, подібно до
традиційних казок, залишаються невизначеними, в інших же вони можуть бути найрізноманітнішими:
від Монтефіоре (Тоскана, Італія) початку XVI ст. у казковій повісті Г. Магуаєра "Дзеркало, дзеркало" [2]
до Лондону кінця XІX – початку XX ст. у творі Т. Лінн "Сноу " [3] або Нью-Йорку 1930-х років у казці
Ф. Френч "Білосніжка в Нью-Йорку" [4]. Час у сучасних казках може називатися з точністю до дня
(наприклад, датованим є листи Белли, героїні казкової повісті "Картини ночі" А. Жера [5], з Лондону та
Парижу) або року (весілля Білосніжки з принцом у казці Е. Делессер "Семеро гномів" [6] відбулося у
1613 р.). Проте існує багато випадків, коли конкретні дати не називаються, а час дії твору можна
визначити, виходячи з непрямих посилань (опис одягу, певних подій, предметів побуту тощо).
У сучасних казках представлені різні точки зору. Окрім традиційної авторської оповіді від третьої
особи, це може бути розповідь від імені головної героїні – Білосніжки або її прототипів (А. Жера
"Картини ночі"), мачухи (М. Етвуд "Непопулярні дівчата" [7], П. Геллоуей "Смак до краси" [8]), принца
(Р. Кувер "Мертва королева" [9]), від імені одного з гномів (Е. Делессер "Семеро гномів") або усіх сімох
(Г. Магуаєр "Повернення сімох" [10]). У творі Г. Магуаєра "Дзеркало, дзеркало" представлено множинну
точку зору, зокрема Б’янки-Білосніжки, Лукреції-мачухи, а також гномів.
Цікаво простежити, ким виступають головні герої сучасних казок про Білосніжку. Головна героїня,
яка в різних варіантах називається Беллою, Б’янкою, Бланш, Волошкою, Проліском тощо, вже не лише
прибирає та готує їжу гномам, вона виступає з акробатичними номерами в цирку, співає в нічному клубі,
проводить тренінги з основних принципів ведення бізнесу в якості магістра ділового адміністрування,
працює на шахті. Але якщо у переважній більшості випадків Білосніжці відводиться роль позитивної
героїні, то, наприклад, в казковій повісті Т. Холта "Білосніжка та семеро самураїв" вона перетворюється
на холоднокровну вбивцю:
She adjusted the dress in front of the mirror, straightened the neckline, lifted her skirt and tucked into her
garter elastic the dainty little nickel-plated .25 automatic that had more than once proved to be a girl’s best
friend in a tight spot [11: 68].
Білосніжка за допомогою самураїв намагається вбити королеву. Щоправда, в рішучий момент самураї
відмовляються виконувати її команди. Також зміни в традиційних ролях відбувається в казці Дж. Йоулен
"Сноу влітку":
I fed her a deep-dish apple pie, and while she bent over the table shoveling it into her mouth, I felled her with
a single blow of the fry pan.
My little men helped me bury her out back [12: 95].
Сноу спочатку годує мачуху яблучним пирогом, а потім вбиває її сковорідкою. Але, як зазначалося
вище, подібні метаморфози з Білосніжкою є скоріше винятком, аніж правилом. Цікаво також простежити
трансформації, які відбулися з іншими персонажами. Якщо говорити про гномів, то в сучасних творах їх
прототипами стають самураї, музиканти, інопланетяни, циркові акробати, монахи-францисканці,
дроворуби. У деяких творах у ролі казкових гномів виступають цілком реальні карлики та горбуни, або
навіть карлики та карлиці, як у казковій повісті Т. Лі "Біла, як сніг" [13]. У повісті Т. Лінн "Сноу" [3]
головна героїня потрапляє до групи напівлюдей-напівтварин, яких, до того ж, не семеро, а п’ятеро.
Стосовно інших персонажів, то деякі твори містять їхню передісторію. Так, мачуха у казці Л. Енхолта
"Білосніжка та семеро прибульців" [14] у минулому була відомою поп-зіркою, а мачуха з казки
Е. Доног’ю "Оповідання про яблуко" [15] виявляється дочкою служниці.
Магічне дзеркало відіграє важливу роль уже в казці братів Грімм, проте в пізніших варіаціях його
роль лише підсилюється. Казкова повість Т. Лі "Біла, як сніг", на відміну від традиційних казкових
зачинів, розпочинається згадкою про дзеркало:
Once upon a time, in winter, there was a mirror [13: 31].
У деяких творах дзеркало наділяється власною багатовіковою історією. Так, у казковій повісті
П. Катаніза "Розповідь дзеркала" [16] воно наділене магічною руйнівною силою, адже в ньому
ув’язнений злий демон, і усі, хто підпадають під його вплив, стають холоднокровними вбивцями або
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вчиняють інші злі діяння. У повісті Г. Магуаєра "Дзеркало, дзеркало" магічне дзеркало було виготовлено
гномами, які вкрали секрет виготовлення скла у самих венеціанців. За допомогою цього дзеркала
Лукреція Борджіа (мачуха) дізнається, що Б’янка-Білосніжка залишається живою після того, як вона
наказала мисливцю її вбити.
У деяких сучасних творах замість дзеркала говорять інші персонажі. Зокрема, у казковій повісті
Т. Лінн "Сноу" обов’язком помічника мачухи Алана було тримати дзеркало та відповідати на її
запитання. У повісті А. Жера "Картини ночі" про красу мачухи, а згодом і Белли, говорить месьє Арман,
а в повісті Г. Магуаєра "Дзеркало, дзеркало" брат Лукреції констатує, що Б’янка переважає її красою.
Цікавих трансформацій зазнають репліки з діалогу між мачухою та дзеркалом. Ось, наприклад, як це
виглядає в казці Дж. Гарнера "Білосніжка":
"Mirror, mirror, on the wall,
Who’s the fairest one of all? "
"Your weight is perfect for your shape and height,
But for sheer OOOOMPH!, you can’t beat Snow White" [17: 50]
У подальшому Білосніжка ділиться з мачухою секретом своєї гарної форми, – вона займається
медитацією, степ-аеробікою та з’їдає лише півпорції кожної страви. Пародію на діалог із дзеркалом
містить казка Л. Енхолта "Білосніжка та семеро прибульців":
Mirror, mirror, on the wall, who has the cutest nose of all?
Mean Queen, you look a treat. With a nose as perfect as a boiled sweet [14: 12].
Якщо в прецедентному тексті казки братів Грімм мачуха наказує мисливцю вбити Білосніжку та
принести її серце, а він замість цього приносить серце кабана, то, наприклад, у казці "Білосніжка"
Дж. Гарнера мачуха отримує червоне серце, зроблене кондитером з марципану. Ще більш пародійним є
варіант, запропонований автором казки "Білосніжка та семеро прибульців": на вимогу дружини принести
їй "маленького кирпатого носика" Білосніжки її батько, який у цій казці виступає в ролі мисливця,
виготовляє ніс із пластиліну та подає його дружині на коктейльній шпажці.
У багатьох сучасних казках закінчення відрізняється від традиційного. Так, у казковій повісті
Т. Лі "Біла як сніг" головна героїня чекає на дитину, а у творі Г. Магуаєра "Повернення сімох"
Білосніжка вже має дитину. В деяких творах, таких, як "Сноу влітку" Дж. Йоулен, "Сноу" Т. Лінн
Білосніжка залишається з гномами або їх прототипами.
У кінці казці Дж. Гарнера "Білосніжка" відбувається порозуміння між мачухою та Білосніжкою, які
збираються в подальшому працювати разом задля спільного блага усіх жінок:
From now on, I am going to dedicate my life to healing the rift between womyn’s souls and their bodies. I am
going to teach womyn to accept their natural body images and become whole again. Snow White and I are going
to build a womyn’s spa and conference center on this very spot, where we can hold retreats, caucuses, and
ovariums for the sisters of the world [17: 56].
Одним із варіантів закінчення історії Білосніжки є відправлення її з принцом у круїз ("Білосніжка в
Нью-Йорку" Ф. Френч, "Сноу" Т. Лінн) або проведення медового місяця у космосі ("Білосніжка та
семеро прибульців" Л. Енхолта).
У деяких казках герої міняються ролями порівняно з традиційними варіантами. Наприклад, в
оповіданні Р. Кувера "Мертва королева" принц намагається поцілунком оживити королеву-мачуху, у
казці "Хей-хо, ми йдемо страйкувати" М. Магер [18] Принц ледь не помирає, подавившись шматочком
яблука, а Білосніжка рятує його ударом, якому вона навчилася на заняттях з карате.
Пробудження Білосніжки після поцілунку принца є ознакою сучасних казок, адже в казці братів Грімм цей
епізод відсутній. Але і тут можливі варіації. У повісті А. Жера "Картини ночі" Белла приходить до тями після
медичної допомоги, а саме штучного дихання "рот до рота", яку їй надає Марк, її майбутній чоловік. У повісті
Г. Магуаєра "Дзеркало, дзеркало" Білосніжка пробуджується від сну після поцілунку мисливця.
Підсумовуючи, варто зазначити, що сучасні варіанти "Білосніжки" відрізняються численними
трансформаціями традиційного сюжету. Насамперед, йдеться про визначеність місця й часу, зміни
традиційних ролей персонажів, розповідь не лише від імені автора, а й від імені Білосніжки, мачухи,
принца або гномів. Модифікацій зазнають інші традиційні казкові мотиви та структури композиційного
рівня, зокрема, закінчення казки.
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Ефименко В. А. Современные модификации сказки про Белоснежку.
В статье анализируются сюжетные, композиционные и иные модификации сказки о Белоснежке,
имевшие место с момента ее возникновения до настоящего времени. В качестве прецедентных
текстов, кроме общеизвестной сказки братьев Гримм, рассматриваются итальянские сказки, в
частности, сказка Дж. Базиле, выделяются общие прототипические мотивы. Значительное внимание
уделяется пространственно-временным характеристикам современных сказок о Белоснежке,
особенностям передачи точки зрения героев, пересмотру традиционных ролей персонажей,
неожиданным развязкам. Отмечается пародийный характер современных литературных сказок.
Ключевые слова: сказка о Белоснежке, современная литературная сказка, сюжетная трансформация.
Efymenko V. A. Modern Modifications of the Fairy-Tale about Snow White.
The article analyzes transformations in the plot, composition etc. of the Snow White fairy tales from the moment
of their appearance to date. Apart from the well-known fairy tale by the brothers Grimm, Italian folk and literary
tales are considered as pre-texts, in particular, G. Basile’s "The Young Slave", common prototypical motifs are
singled out. The special attention is given to the place and time characteristics of the contemporary Snow White
fairy tales, shifting point of view, modifications of traditional roles of the characters, unexpected plot outcomes.
Parody is regarded as an inherent feature of contemporary fairy tales.
Key words: Snow White fairy tale, contemporary fairy tale, plot transformation.
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ VEGETABLE В НАЦІОНАЛЬНИХ КАРТИНАХ СВІТУ
У статті визначено основні відмінності національних картин світу – англійської та української – на
прикладі аналізу фразеологізмів із компонентом vegetable (овоч) у лексикографічних джерелах. Автор
застосовує два рівні аналізу зазначених фразеологізмів: співвіднесення фразеологічної семантики з
кодами культури та визначення ролі фразеологізму у відповідній картині світу. Згідно з результатами
дослідження, англомовна та україномовна картини світу суттєво різняться за трьома критеріями: в
обох мовах, здебільшого, фразеологізуються різні компоненти-овочі; зазначені компоненти в обох мовах
кодують різні поняття та смисли; рослинний код в англійській та українській мовах відзначається
відмітним культурно специфічним змістом.
Ключові слова : фразеологізм, картина світу, код культури, компонент, рослинний код, семантика.
Постановка проблеми. Як смисловий каркас мовна картина світу – це відображення всього
оточуючого в мовному досвіді народу у вигляді системи номінацій, організованої сукупності мовних
понять, які за допомогою лексем виражають у мовній системі всюди наявні взаємозв’язки та відношення
між елементами дійсності, і на цій основі – між мовними поняттями [1: 38].
Основою фразеологічного семіозису фразеологічної картини світу є метонімічне й метафоричне
переосмислення [2: 5].
Мета статті – здійснити зіставний аналіз семантики фразеологізмів із компонентом vegetable в
англійській і українській мовах.
Аналіз досліджень і публікацій. Фразеологізми виникають не стільки для того, щоб описати світ,
скільки для того, щоб його інтерпретувати, оцінювати й виражати до нього суб’єктивне ставлення [3: 5].
Інтерпретаційний підхід у дослідженні фразеологічного складу мови дозволив визначити типи
когнітивних процедур, які здійснюються в номінативній діяльності (при формуванні фразеологізмів) і
відтворюються в мовленнєво-розумовій діяльності носіїв мови. Фразеологічні одиниці сприймаються
крізь призму базового культурного знання людини, основаного на архетипових формах усвідомлення й
моделювання світу. Сюди входять найдавніші міфологічні й міфопоетичні уявлення, соціокультурні
прескрипції й установки культури (ритуал, етикет та ін.). Другим рівнем культурної інтерпретації
фразеологізму є сприйняття образу фразеологічної одиниці, тобто його співвіднесення з кодами
культури, джерелами (людина, речі, природа), які стали предметами переосмислення в культурі й
утворили систему кодів (антропний код, соматичний, зооморфний, колірний та ін.). Третій рівень
культурної інтерпретації фразеологізму пов'язаний із визначенням ролі, яку набуває мовний знак при
сприйнятті й описі світу; це може бути роль символу, еталону, стереотипу [4].
Компонент фразеологізму як його окрема структурна та семантична складова завжди перебував у фокусі
дослідження лінгвістів. Про це свідчать численні праці, об’єкт аналізу яких становили антропоніми, топоніми,
зооніми, соматизми, фітоніми тощо. Незважаючи на це, компонент на позначення овоча в складі
фразеологізму є лакунарним у даному відношенні і потребує більш детального аналізу.
Як було зазначено вище, в лінгвокультурології загалом і в фразеології зокрема існують три рівні
аналізу. В даному дослідженні особливої ваги набуває другий рівень аналізу фразеологізму, який
пов’язаний із кодами культури певного народу. Як відомо, культурний код – це відповідна національна
етнокультурна інформація, що кодується у формі, здатній ідентифікувати культуру, через сукупність
вторинних знаків і символів, наділених такими смислами (та їх комбінаціями), які можуть проявлятися в
предметах матеріальної і духовної діяльності людини на рівні семіотичного простору [5: 63]. Коди
культури виявляються в процесах категоризації світу. Культурний код зберігає релевантну культурну
інформацію, яку фразеологізм покликаний передати в комунікації. Загальноприйнятої класифікації
культурних кодів не існує, однак вчені-лінгвокультурологи традиційно виділяють такі типи культурних
кодів: природний, рослинний (вегетативний, фітоморфний), зооморфний, (анімальний, теріоморфний),
перцептивний, соматичний, антропоморфний, предметний, харчовий, метеорологічний, хімічний тощо [6].
Виклад основного матеріалу. В світлі даного дослідження важливої ролі набувають рослинний і
харчовий культурні коди або їх поєднання. Відповідно, вважаємо, що фразеологізми з компонентом vegetable
категоризують рослинний і харчовий культурні коди. Це підтверджує аналіз словникової дефініції лексеми: a
plant or a part of a plant that is eaten as food [7]. Семантична структура даної лексеми містить семи ''рослина'' та
''їжа''. Як наслідок, компонент vegetable у складі виразу фразеологізує (кодує) певне поняття або
характеристику об’єкта чи людини, уподібнюючи їх до певного овоча або його окремих ознак.
© Ковалюк Ю. В., 2014
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Розглянемо фразеологізацію компонента vegetable в англійській мові на прикладі Oxford Dictionary of
Idioms [8]. За даними енциклопедії Britannica, лексико-семантичне поле VEGETABLE містить 45
найменувань [9]. У ході аналізу вищезгаданого лексикографічного джерела виявлено такі
фразеологізовані компоненти vegetable: turnip, mustard, ginger, bamboo, potato, beans, carrot, onion,
cucumber, corn, pea.
З іншого боку, фразеологізація компонента vegetable в українській мові вивчалася на основі
Фразеологічного словника української мови [10]. Аналіз дав змогу підтвердити фразеологізацію таких
репрезентантів лексико-семантичного поля VEGETABLE: горох, редька, зерно, перець, капуста, морква,
біб, гарбуз, мак, часник, гречка.
Як бачимо, сходження простежуються в таких парах: turnip – редька, beans – боби, carrot – морква,
corn – зерно, pea – горох. Порівняємо семантичні характеристики даних компонентів у складі
фразеологізмів. Незважаючи на поширеність концепції семантичної цілісності фразеологізму (О. В.
Кунін, В. Д. Ужченко та ін.), згідно якої значення фразеологізму неможливо вивести зі значень його
окремих конституентів, існують праці [11], в яких доведено семантичний зв’язок лексичного прототипу
та фразеологічного компонента. Відтак, продемонструємо положення цього підходу на прикладі деяких
англійських і українських фразеологізмів. Розглянемо фразеологізми з компонентом-фітоморфізмом
beans (боби). В англійській мові виявлено фразеологізми spill the beans ''reveal secret information,
especially unintentionally or indiscreetly'' [8], full of beans ''lively; in high spirits'' [8], give someone beans ''
scold or deal severely with a person'' [8], a hill (or row) of beans ''something of little importance or value'' [8],
know how many beans make five ''be intelligent; have your wits about you'' [8]. Як бачимо, смисли,
кодифіковані у вищезазначених фразеологізмах, суттєво різняться. Зокрема, фразеологізований
компонент beans характеризується в даних фразеологізмах семами ''таємниця'', ''бадьорий настрій'',
''прочуханка'', ''дрібниця'' і ''розум'', відповідно. В українській мові виявлено фразеологізми розводити
боби ''вести пусту розмову'' [10] і на бобах ''ні з чим'' [10]. У смисловому відношенні, компонент ''боби'' в
поданих фразеологізмах семантично наближений до свого англійського відповідника у фразеологізмі a
hill (or row) of beans. Однак в інших випадках сходжень в семантичному плані не виявлено. Більше того,
кожен із зазначених англійських фразеологізмів по-різному передає рослинно-харчовий культурний код.
Це, очевидно, зумовлено питанням семіозису даних фразеологізмів. Якщо у фразеологізмах a hill (or row)
of beans і на бобах фразеотворення відбувається на предметно-просторовому та утилітарному рівнях,
тобто беруться до уваги їх фізичні (боби незначні за розмірами) та харчові (боби мають низьку харчову
цінність, якщо їх споживати без поєднання з іншими продуктами) характеристики, то у фразеологізмах
типу spill the beans задіяне асоціативно-креативне мислення народу. Відповідно, певна дескриптивна
ситуація у мовленні повинна пройти стадії ідіоматизації та узуалізації, після чого породжується
фразеологізм і низка пов’язаних із ним культурно зумовлених метафор і асоціативних механізімів,
наприклад: вискочити як козак з маку ''недоречно, невчасно щось сказати'' [10] і couch potato ''someone
who watches a lot of television, eats junk food, and takes little or no physical exercise'' [8]. В українському
фразеологізмі вжито компонент-фітонім мак, який є символом безконечності й незчисленності зоряного
світу, Всесвіту, і, водночас, сну і забуття в українській культурі. Напротивагу, компонент potato у
фразеологізмі couch potato кодує вихідне поняття tuber (телеман). Ідіоматизація відбулася, коли активіст
із Каліфорнії Том Ячіно, який виступав за підтримку здорового способу життя, в ході телефонної
розмови замінив компонент tuber на potato.
Розходження зафіксовано і з точки зору мовних трансформацій. За даними АУФС, зареєстровано 12
фразеологізмів iз компонентом-фітоморфізмом (cucumber, beet, pea, bean, pumpkin, corn). В жодному
випадку не виявлено передачі повного еквівалента, наприклад: cool as cucumber ''спокійний,
холоднокровний, байдужий'' [8]. В інших випадках рослинний код замінено тваринним, як у
фразеологізмі red as a beet ''червоний, як рак; червоний, багряний'' [12], або природним, наприклад: as
like as two peas in the pod ''схожі, як дві краплі води'' [12]. Можлива також передача рослинного коду
поняттєвим, наприклад: acknowledge the corn ''визнати вірність своїх тверджень; визнати помилку,
невдачу, вину'' [12] або feed smb on soft corn ''говорити компліменти, лестити'' [12].
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Варто зазначити, що кодування глибинних
смислів за допомогою рослинного (фітоморфного) коду в англійській фразеології та українській
фразеології суттєво різниться, що проілюстровано в цьому дослідженні. По-перше, інвентар
фразеологізованих компонентів-фітоморфізмів в англійській мові виявляє суттєві відмінності порівняно з
українською мовою (сходження зареєстровано в 5 випадках). По-друге, компонент-фітоморфізм може
кодувати різні поняття та смисли, що, імовірно, зумовлено особливостями творення фразеологізмів, що
підтвердив аналіз англійських фразеологізмів. По-третє, у світлі мовних трансформацій, доведено, що
рослинний код у різних мовах наповнений унікальним культурно специфічним змістом, який, як
демонструють результати дослідження, може взагалі не збігатися.
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Ковалюк Ю. В. Фразеологизмы с компонентом vegetable в национальных картинах мира.
В статье выделены основные отличия национальных картин мира – английской и украинской – на
примере анализа фразеологизмов с компонентом vegetable (овощь) в лексикографических источниках.
Автор использует два уровня анализа указанных фразеологизмов: соотношение фразеологической
семантики с кодами культуры и определение роли фразеологизма в соответсвенной картине мира.
Согласно с результатами исследования, англоязычная и украиноязычная картины мира отличаются за
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тремя критериями: в обоих языках, в большинстве фразеологизируются разные компоненты-овощи;
соответственные комопненты в обоих языках кодируют разные понятия и смыслы; растительный код
в английском и украинском языках отмечается разным культурно специфическим содержанием.
Ключевые слова: фразеологизм, картина мира, код культуры, компонент,
растительный код, семантика.
Kovalyuk Yu. V. Phraseological Units with Vegetable Components in the World Views.
The article defines main differences between national world views – Ukrainian and English – in terms of the
analysis of phraseological units with the vegetable component in the lexicographic sources. The author employs
two levels of analysis of phraseological units under study: correlation of phraseological semantics with cultural
codes and determining the role of phraseological units in the corresponding world view. According to the
research results, both English and Ukrainian world views differ significantly in three aspects: there is the
substantial variation of vegetable components in the structure of phraseological units in both languages;
components under study encode distinctive concepts and senses; vegetable code has the individual culturally
specific meaning in English and Ukrainian.
Key words: phraseological unit, world view, cultural code, component, vegetable code, semantics.
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ПРОДУКТИВНІ АФІКСАЛЬНІ ЗАСОБИ УТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕРМІНІВ З ОБРАЗНИМ КОМПОНЕНТОМ
У статті представлено продуктивні афіксальні засоби утворення англомовних комп’ютерних термінів
з образним компонентом. З’ясовано, що афіксальний спосіб словотвору в сучасній англійській мові є
продуктивним. Обґрунтовано, що розглянуті продуктивні префіксальні та суфіксальні засоби
відображають антропні характеристики людини в сучасному англомовному текстопросторі, сприяючи
семантичній рестрикції новоутворених лексичних одиниць.
Ключові слова: префікс, суфікс, афіксоїд, англомовний комп’ютерний термін.
Процеси термінологізації-детермінологізації у сучасній англійській мові підкреслюють, що саме
принцип узуальної відтворюваності є єдиним надійним засобом виокремлення комп’ютерного терміна і
його відмежування від загальновживаної лексики, сленгу та інших шарів лексичного рівня англійської
мови (Д. В. Василенко, Р. К. Махачашвілі). Англомовний комп’ютерний термін має багато спільного із
загальновживаними лексемами, а відтак набуває певних специфічних ознак останніх. У працях минулого
століття визначалося, що термін має бути однозначним, систематичним, стилістично нейтральним
(В. М. Лейчик, О. В. Суперанська). Наголошувалося також, що внутрішня форма терміна поєднує
структурний та значеннєвий бік вираження. Англомовні комп’ютерні терміни закріплюють живий,
динамічний, активний досвід людини, який ґрунтується на її професійній діяльності та практиці. У такій
термінології необхідним є особливий механізм орієнтування, який дозволить зрозуміти термін без
контексту. Внутрішня форма терміна відображає особливості професійної свідомості і слугує джерелом
активації метамовної діяльності спеціалістів (В. Г. Воркачов).
Отже, актуальним на сьогодні є репрезентація термінів як одиниці мов професійної комунікації, що
співвідносяться із відповідними одиницями свідомості людини, які не можна розглядати окремо від її
діяльності.
Постає питання про межі професійного простору, в якому безпосередньо та природно функціонує
термін, тобто про межі ''побутове-професійне''. Ці два рівні є опозиційними, і тому комунікація на цих
рівнях також протиставляє домінувальні типи мислення: чуттєво-образне мислення і вербально-логічне
мислення (А. Вежбицька). Однак, побутове і раціональне знання пов’язані одне з одним, адже вони є
результатом паралельних видів пізнання і співіснують у мозку людини (Л. О. Манерко). Б. М. Головін і
Р. Ю. Кобрін розмежовують побутове й наукове за ступенем суттєвості ознак предмета, який
відображається. Підґрунтям розробленої в нашому дисертаційному дослідженні дефініції АКТ є
визначення терміна як вербалізованого результату професійного мислення, значеннєвим лінгвокогнітивним
засобом орієнтації у професійному середовищі й важливим елементом професійної комунікації.
Метою дослідження є визначення продуктивних афіксальних засобів утворення англомовних
комп’ютерних термінів з образним компонентом.
Виклад основного матеріалу. Префіксальні засоби утворення нових комп’ютерних термінів із
залученням афіксів (cyber,techno-, web-, electronic-, information-) створюють невичерпний потенціал
утворення нових комп’ютерних термінів. Однак, думка про ''семантично-функціональне переродження''
[1: 139], тобто їх паралельне функціонування на якісно різних рівнях мовної системи є нерелевантною
для опису АКТ. Як зазначалося в наукових розвідках автора [2: 35], терміни утворені із сфери-джерела
''mixed reality'' функціонують на відокремленому пласті мови, створеному згідно із характеристиками
людини у віртуальному світі. В силу ідентифікації семантичного навантаження всіх елементів дані
афікси представляють можливість об’єднати їх під номеном інтегральної семи [WEB].
Таким чином, cyber-, techno-, tele-, web-, electronic-, information-, tele-, smart- → [WEB].
Головною перевагою цієї семантичної рестрикції є компресія класифікації нових комп’ютерних
термінів, економічність їх впорядкування у термінологічних словниках, більш легкий доступ до них, а,
отже більше поширення серед людей у віртуальному просторі та широкого загалу.
Префікс е- та слово electronic є також продуктивними засобами утворення нових комп’ютерних
термінів. Їх значення надає слову, що суміщається із ними, здійснення певної дії засобами Інтернет.
Також, ці словотворчі засоби позначають приналежність до електронної / техногенної сфери: ecommerce,
e-mail apnea досл. "затримка дихання імейл пошти"; e-mail hygiene досл. "імейл гігієна"; e-wallet досл.
"електронний гаманець"; е-cruitment досл. наймати на роботу через електронні засоби".
Інший приклад, утворений приєднанням афіксу е- до основи -waste, тобто ewaste досл. "електронне
сміття":
© Лазебна Н. В., 2014
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''More than 2 million tons of expired electronics are discarded in landfills each year, making ewaste the
fastest growing fraction of the municipal garbage system. These castoffs account for nearly 40 percent of the
toxic heavy metals – like lead, cadmium, and mercury – found in dumps'' (Charles Bethea, "Take my
PowerBook, please", Wired Test, October 1, 2006).
Також, ecycling досл. "електронна переробка сміття", позначає процесс переробки зіпсованої
апаратури та електронного обладнання:
''The Midshore Region's Fall 2006 Household Hazardous Waste and mercury thermometer collection will
take place from 8 a.m. to 2 p.m. Nov. 4 at the Midshore Regional Landfill in Easton. The region's electronics
recycling ("eCycling") collection will also occur at the same time'' ("Time for eCycling on the Shore", The
Capital, October 27, 2006).
Таким чином, афікс е- виражає образність імпліцитно адже одразу зрозуміло, що другий компонент
термінолексеми, яку він утворює, позначає ''пов'язаний із електронікою, опосередкований нею і т. ін.''.
Іншим продуктивним афіксом, утворюючим нові терміні за статичною опосередкованою антропною
моделлю є techno-. Наприклад, technoburb, technostrike, technocreep і т. ін. У наступному випадку
образність термінолексеми techno-creep досл. "техно-мурахи" є імпліцитно вираженою адже
метафоричне значення співпадає із прямим значенням лексеми creep, тобто ''розповсюдження, поступове
розгалуження і т. ін.''
Прикладом використання цього афіксу є techno-strike. Образність цього терміну є також імпліцитно
вираженою, адже співпадає із прямим значенням цієї лексеми у загальновживаній мові, тобто ''протест,
удар і т. ін.''. Комп’ютерний термін, утворений способом телескопії technoburb, що позначає
децентралізований населений пункт, із міською інфраструктурою, із непропорційним розташуванням
техногенної бізнес діяльності. Також, образність цього терміну є імпліцитно вираженою, адже ''burb''
позначає ''передмістя''. Додаючи афікс -techno утворюється комп’ютерний термін, значення компоненту
якого співпадає із значенням ''burb'' y загальновживаній лексиці.
Значення прикладу technopolis співпадає із синонімічною йому термінолексемою technoburb.
Іншим продуктивним афіксоїдом є -tele. Наприклад, комп’ютерний термін tele-fusion досл. "телезлиття" позначає поєднання декількох розваг: телебачення та Інтернету.
Афіксоїд -smart є характерним для утворення АКТ за статичною опосередкованою антропною
моделлю. Цей афіксоїд виражає антропні психологічні характеристики, що позначають ''розумний,
кмітливий'', таким чином анімуючи терміни [3: 75], що позначають результати діяльності людини у
віртуальному світі.
Наприклад, smartifact досл. "розумний артефакт" утворено приєднанням афіксоїду smart- до основи
artifact і позначає пристрій, що адаптується до навколишніх умов та змін. Образність цього терміну є
експліцитно вираженою і омофонічно її звернено до лексем smart та fact або artifact.
Інший приклад є більш відомим, це smartphone або телефон, що поєднує в собі якості ПК та мобільного
телефону. В цьому терміні є імпліцитно виражена образність, тобто перший компонент цього терміну smartпозначає "розумний", тобто добре відоме значення в англійській загальновживаній мові.
Афіксоїд information- можна зустріти у наступних прикладах:
(1) information food chain досл. "інформаційний ланцюг їжі" – ланцюг: обробка даних-оброблені даніінформація. Тобто цей термін показує нібито 'приготування' інформації.
(2) Information scent досл. "інформаційний запах" позначає візуальні та лінгвістичні навички
користувача Інтернету, що допомагають йому визначити релевантність інформації, яку він шукає.
В цьому випадку образний компонент активується на різних рівнях сприйняття людиною певної
інформації (візуально та аудіально).
(3) Information pollution досл. "інформаційне забруднення" – позначає ''забруднення'' людського життя
через надмірну кількість вживаної інформації.
Образність компоненту pollution порівнюється із лексемою із сфери екології, що позначає
''забруднення навколишнього середовища''. Образність цих трьох термінів є імпліцитно вираженою.
Приєднані лексеми (food chain, scent, pollution) до афіксоїду information- вказують на сприйняття людиною
найближчих предметів та певних процесів. Однак, афіксоїд information- виражає, що певний процес
(Приклад 1, 3), або якість (Приклад 2) пов’язаний із мережею Інтернет та комп’ютерними технологіями.
В групі АКТ, утворених за статичною опосередкованою антропною моделлю, термін cybervigilantism
позначає покарання порушників он-лайн діяльності індивідуумами, не пов’язаними із поліцією або
іншими законодавчими органами. Тобто значення лексеми vigilantism співпадає із загальновживаним
значенням "самосуд".
Звернемо увагу на семантичний неологізм web (синонім терміну Інтернет), він є продуктивним засобом
утворення нових комп’ютерних термінів y цій групі АКТ. Webcast wedding – це весілля, що демонструється в
мережі Інтернет. Тож образність є імпліцитно вираженою y цій термінолексемі.
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Схожим комп’ютерним терміном є телескопізм Webology, утворений із зрощення двох афіксів web +
logy. Тобто, із контексту стає зрозумілим, що цей термін співпадає із лексемою biology, але вивчає
взаємодію віртуальних систем, а не живих систем та організмів.
Таким чином, афікси cyber-, techno-, web-, electronic-, information-, smart-, tele- є продуктивними при
утворенні АКТ за статичною опосередкованою антропною моделлю і образність цих комп’ютерних
термінолексем є імпліцитно вираженою, адже корелює значення позначуваних явищ, процесів і т. ін. із
техногенними процесами, мережею Інтернет, комп’ютерними технологіями, віртуальною реальністю.
Протягом багатьох років вчені приділяли багато уваги афіксації як засобу утворення нових лексем.
Згідно із Ю. А. Зацним [4: 56] більше 30 % інновацій англійської мови утворено засобами афіксації.
Домінантною денотативною особливістю цієї групи термінів та їх відмінною рисою є позначення
людини у віртуальномі світі та їх взаємодії. Ця група термінів характеризується статичністю, сталістю.
Позначувані явища в цій групі комп’ютерної термінолексики у своєму складі одним із компонентів
мають семантичний або морфологічний компонент, що вказує на антропні характеристики або
приналежність до антропного світу.
Цій групі притаманна образність та певна емоційна забарвленість, що в більшості випадків є
імпліцитно вираженою. Із загальновживаної лексики запозичуються слова, соціальні характеристики,
власні імена, які вже несуть певне семантичне навантаження.
Терміни цієї групи, утворені за допомогою суфіксів -tion (-ion); -er/-or; -ist; -ot; -ie, -ian, позначають
особу, професію, приналежність особи до певного класу, або певний клас осіб і т. ін. Суфікс -er є
найбільш продуктивним, бо він позначає особу, предмет чи механізм, що виконує певну дію. Наприклад,
companion descriptor комп. "супутній дескриптор"; cracker досл. "сухар", комп. "зламник" і т. ін.
Наприклад, screenager- що позначає підлітка, який зростає в оточенні екранів (screen-екран) та моніторів
(мобільного телефону, комп’ютера і т. ін.). Суфікси -not, -ie, -ot, які мають іронічно-негативно конотацію
є не досить продуктивними при утворенні термінів, означаючих людину в віртуальному світі. Наприклад,
Internot, людина, що відмовляється користуватися Інтернетом. На рівні омофонії та омографії
есплікується образність. Наступним прикладом є script kiddie (досл. "скріпт дитинча"), тобто
недосвідчений хакер, що намагається зламати комп’ютерні системи.
Звернемо увагу на приклад kiddiot (kiddie-дитинча та idiot-ідіот), тобто недосвідчений хакер, що не в змозі
самостійно розробити програмне забезпечення, а використовує чужі розробки: ''Rarely found in IT-related jobs,
'kiddiots' download hacking tools and run basic attacks to gain credence among their peers'' (Paul Allen,
"Information culture is in need of development, "Network News", September 19, 2001). В двох останніх прикладах
kiddiot та script kiddie образність досягається за рахунок імплікації про недостатню зрілість суб’єкта.
Зроблено висновок, що найпродуктивнішими афіксоїдами АКТ статичної опосередкованої антропної
моделі (на позначення середовища людини) є cyber-, web-, techno-. Таким чином, передаються тенденції
до уніфікації та спрощення і продуктивність цього способу комп’ютерного термінотворення є високою.
Зазвичай, предмети, які позначені цією групою термінів, направлені на полегшення діяльності людини в
мережі Інтернет. Суфіксальні засоби є продуктивними при утворенні АКТ за статичною безпосередньою
антропною моделлю (АКТ на позначення людини). Позначувані суб’єкти наділені антропними якостями,
їм приписуються негативно-іронічні характеристики, проводяться паралелі між загальновживаною та
комп’ютерною термінолексикою.
Серед перспектив дослідження вбачається, по-перше, подальше вивчення образного компоненту в
англомовному комп'ютерному текстопросторі. Дослідження антропоцентричної парадигми інноваційної
комп’ютерної термінолексики потребує залучення теоретичних розробок психолінгвістики,
нейролінгвістики задля детального розгляду утворення образності в сучасному англомовному
комп'ютерному текстопросторі, адже необхідно досліджувати поповнення словникового складу сучасної
англійської мови, упорядковувати наявний номенклатурний та термінологічний інструментарій.
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Лазебная Н. В. Продуктивные аффиксальные средства образования англоязычных компьютерных
терминов с образным компонентом.
В статье представлены продуктивные аффиксальные средства образования англоязычных терминов с
образным компонентом. Выяснено, что аффиксальный способ словообразования в современном
английском языке является достаточно продуктивным. Обосновано, что рассмотренные продуктивные
префиксальные и суффиксальные средства образования англоязычных терминов с образным
компонентом отражают антропные характеристики человека, а также отображают тенденцию
семантической рестрикции новообразованных лексических единиц.
Ключевые слова: префикс, суффикс, аффиксоид, англоязычный компьютерный термин.
Lazebna N. V. Productive Affixal Means of English Computer Terminological Units with a Figurative
Component in Their Meaning.
The article deals with productive affixal means of English computer terminological units with a figurative
component in their meaning. The usage of prefixes and suffixes in the modern English is effective. The
abovementioned productive derivational means of the word-formation convey anthropic features of an individual
in the English computer textual space. Semantic restriction of newly coined terminological units is reflected by
means of productive derivational prefixes and suffixes, which are considered in the article.
Key words: prefix, suffix, affixoid, English computer terminological unit.
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОКАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЗОБРАЖЕННІ САМОТНЬОГО ПЕРСОНАЖА
У статті з’ясовано лінгвопрагматичний аспект стану самотності персонажа в контексті гендерного
маркування мовних і мовленнєвих засобів характеристики його комунікативного простору.
Застосування прагматичного й конверсаційного аналізів дозволило дійти висновку про суттєві
відмінності при поданні подій жінкою-фокалізатором і чоловіком-фокалізатором у прозових творах
представниць французького постмодернізму. З’ясовано, що у ситуації самотності засобами жіночої
фокалізації є тактики прояву типово "жіночих" почуттів, вираження важливості відчуттів,
присутності співрозмовника, деталізації особистісних характеристик самотніх людей, їх зовнішнього
вигляду і подробиць життя, що сприяє інтимізації мовлення. Засоби чоловічої фокалізації передбачають
відсутність деталізації, поверхневе зображення людських стосунків, споживацьке ставлення до жінки,
зосередження уваги на параметрах її привабливості / непривабливості.
Ключові слова: лінгвопрагматичний аспект, гендерне маркування, фокалізація, фокалізатор, тактика.
Постановка проблеми. Лінгвістика усе більше зосереджується на особистісних особливостях як
компетенції. Звідси – підвищена увага до екзистенційних характеристик особистості, до переліку яких
входить і стать [1: 51]. Гендер як параметр мовної особистості відіграє важливу роль у мовленнєвій
поведінці автора і персонажа художнього тексту.
Гендерний підхід до інтерпретації художнього тексту зумовлений неспроможністю автора покинути
межі свого соціального середовища й усвідомлення власного гендеру, що істотно впливає на процес
створення тексту і його сприйняття. Лінгвістичні пошуки зазнають впливу понять "чоловічого" і
"жіночого", що уможливлює інтерпретацію мовної особистості письменниць-жінок [2: 30].
Мовні особистості А. Гавальди, А. Нотомб, І. Френ як яскравих представниць сучасної французької
літератури, чиї прозові твори слугували матеріалом для нашої розвідки, отримали відображення при
дослідженні гендерного аспекту дослідження стану самотності. Гендер авторок суттєво впливає на
будову тексту, встановлення метафоричних образів і мовленнєву поведінку самотніх персонажів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Художній текст свідомо планується і спрямовується
автором із метою досягнення певного ефекту, що доводять праці О. І. Горошко [3], А. В. Кириліної [1],
О. Л. Козачишиної [4], Р. Лакофф [5: 223]. Мовна специфіка відображення, обробки й оцінки інформації
автором художнього тексту (когнітивний стиль) зазнають значного впливу гендерних стереотипів [4].
Так, стереотип про обмеженість жіночого когнітивного стилю накладається і на художнє мовлення
авторів-жінок. На думку М. П. Хіатт, жінки-письменниці зображатимуть у своїх творах соціальні ролі
жінки з позицій стосунків із чоловіками: матері, дружини, коханки, дочки. Чоловічі соціальні ролі
вважаються суспільно ширшими, тож і тематика зображення у творах чоловіків-письменників, і лексика
відрізнятимуться [6: 98]. Відтак, можна зробити висновок про спрямованість чоловічих інтересів у
макросвіт і жіночих – у мікросвіт [7-9].
Мета статті – з’сувати мовно-мовленнєві засоби актуалізації стану самотності персонажа, що
доповнюють картину комунікативно-прагматичних способів його відображення. Ми зосереджуємо увагу
на фокалізації як засобі презентації текстової ситуації самотності. Встановлено, що фокус розповіді
передбачає гендерно диференційовані призми подання подій [10: 28].
Виклад основного матеріалу. Події у художньому творі зображені крізь "призму бачення"
оповідача, що в наратології представлено поняттям фокалізації. Фокалізація трактується як перспектива,
з якої представляються описувані в тексті події і ситуації [11]. Головним чином, "бачення залежить від
того, кому належать очі" [12: 146]. У нашому дослідженні відбувається зміна фокалізатора при
зображенні гендерно маркованих ключових моментів стану самотності персонажів: від зовнішньої
перспективи оповідача до внутрішньої позиції персонажа [4: 77; 13: 221].
У разі подання подій жінкою-фокалізатором авторки більш адекватно виражають власне розуміння
світу, використовуючи арсенал тих прийомів, котрі притаманні психології автора-жінки [4: 82].
Залучення жінки-фокалізатора дає авторкам можливість, не порушуючи правдивості звучання тексту,
використовувати суто "жіночі" символи, значущі для сприйняття жінками стану самотності.
Найтиповішими ознаками, притаманними жіночому баченню стану самотності, є [4: 82]:
– прояв типово "жіночих" почуттів (сум, страх, жалість, ніжність, любов, почуття одинокості та
бажання материнства): Elle remonta chez elle sur les genoux et tomba de tout son long sur son matelas. Elle
n’eut pas le courage de se déshabiller et songea, l’espace d’une seconde, à mourir sur-le-champ. Qui le saurait
? Qui s’en soucierait ? Qui la pleurerait ? Elle grelottait de chaleur et sa sueur l’enveloppa d’un linceul glacé
© Лісова Ю. О., 2014
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(Gavalda, EET, 106–107). Виснажена і хвора, Камілла думає про найгірше (еlle songea à mourir sur-lechamp). Відчуття страху як абстрактне поняття передане поєднанням стилістичних фігур метафори й
оксюморону – sa sueur l’enveloppa d’un linceul glacé ("піт огортав її крижаним саваном"), що, разом із
номінативними одиницями Elle remonta sur les genoux, tomba de tout son long, mourir sur-le-champ,
складають основу орієнтаційної метафори ХВОРОБА І СМЕРТЬ – УНИЗ. Низка запитань демонструє відчай і
страх героїні: якщо найгірші підозри справдяться, ніхто про це не дізнається (Qui le saurait ?), нікого це
не засмутить (Qui s’en soucierait ?), ніхто її не оплаче (Qui la pleurerait ?). Нагромадження риторичних
запитань надають експресивності і трагізму думкам дівчини;
– прояв інтересу до дрібних деталей оточення : Oui, c’était n’importe quoi, mais l’endroit où elle vivait
ne valait guère mieux. Quinze mètres carrés sous les toits, ce qui lui en laissait donc six pour se tenir debout, un
matelas posé à même le sol, un minuscule point d’eau dans un angle qui évoquait plutôt une pissotière et qui lui
servait d’évier et de salle de bains. Un portant pour penderie et deux cartons empilés en guise d’étagères. Une
plaque électrique posée sur une table de camping. Un mini-Frigidaire qui jouait aussi le rôle de plan de travail,
de salle à manger et de table basse. Deux tabourets, un halogène, un petit miroir et un autre carton comme
placard de cuisine. Quoi d’autre encore ? La valise écossaise où elle avait entreposé le peu de matériel qui lui
restait, trois cartons à dessin et ... Non, c’était tout. Voilà pour le tour du propriétaire […].
Pas de voisins ou peut-être un fantôme puisqu’elle entendait parfois des murmures derrière la porte n°12
(Gavalda, EET, 72).
Камілла купує камін для свого скромного житла. Його загальна характеристика набуває смислового
наповнення через стилістичний прийом метонімії – quinze mètres carrés. Зображене помешкання
настільки убоге і незручне, що фокалізатор називає його endroit n. m. у значенні ''localité ⇒ coin, bled''
[14: 443], що не заслуговує нічого кращого, аніж такої покупки, охарактеризованої як n’importe quoi
("казна-що"). У тісній комірчині під самим дахом, де можна стояти лише на шести квадратних метрах
(six pour se tenir debout), кожна деталь перебуває у використанні, і кожна річ виконує подвійну або
потрійну функцію: un portant pour penderie ("дверна ручка слугувала вішаком"), deux cartons empilés en
guise d’étagères ("дві картонні коробки, поставленні одна на одну, у якості етажерки"), une plaque
électrique posée sur une table de camping ("на складному столику стояла електрична плита"), un carton
comme placard de cuisine ("кухонна шафа у вигляді коробки"), un minuscule point d’eau servait d’évier et de
salle de bains ("крихітна раковина слугувала і умивальником, і ванною"), un mini-Frigidaire qui jouait aussi
le rôle de plan de travail, de salle à manger et de table basse ("міні-холодильник слугував робочим, обіднім і
журнальним столиками"). Лексичні одиниці sous les toits, un minuscule point d’eau, un mini-Frigidaire, un
petit miroir імплікують концептуальну лінію ТИСНЯВА. Не дивно, що у такому приміщенні у героїні немає
сусідів, а тихі голоси за дверима однієї iз квартир сприймаються як привид (peut-être un fantôme
puisqu’elle entendait parfois des murmures). Тісний простір віддзеркалює реальне життя Камілли – тяжка
фізична праця вночі настільки виснажує її, що на спілкування з навколишнім світом не залишається ні
сил, ні бажання. Героїня замикається у собі і у своєму помешканні, немов у футлярі.
Варто зазначити особливості синтаксичного оформлення наведеного фрагменту. Інформація про
побут представлена у вигляді списку, що підтверджується наявністю номінативних конструкцій на
початку й усередині кожного речення, притаманних мовленню жінки-фокалізатора при зображенні
самотнього персонажа (Quinze mètres carrés, un matelas, un portant, deux cartons, une plaque électrique, un
mini-Frigidaire, deux tabourets, un halogène, un petit miroir, la valise écossaise). При перелікові авторка
використовує парентезу (Quoi d’autres encore ?) як засіб переходу від однієї думки до іншої. Уживання
незавершеного речення, що закінчується сурядним сполучником et й трикрапкою, свідчить, на думку
О. Єсперсена [9: 250], про випередження словами думок у жіночому мовленні. У нашому разі це
доводить і висловлювання Non, c’était tout як своєрідний стоп-сигнал;
– розмова як важливий знак близькості для жінок:
– Je ne suis pas la seule qui aimerait vous écouter.
– C’est possible, mais je ne crois pas que les autres le feraient aussi bien. Quand je suis avec vous, j’ai une
impression très étrange : celle d’exister. Quand vous n’êtes pas là, c’est comme si je n’existais pas. Je ne
parviens pas à expliquer ça. (Nothomb, M). Компанія Франсуази для Хезел надзвичайно важлива і цінна,
бажання виговоритися прирівнюється до фізичного існування (Quand je suis avec vous, j’ai une impression
très étrange : celle d’exister) і проявляється як жіноче бачення емоційної близькості: СПІЛКУВАННЯ =
ІСНУВАННЯ. При наявності інших співрозмовників, старого Лонкура і його охоронців, відчуття героїні
абсолютно протилежні – Quand vous n’êtes pas là, c’est comme si je n’existais pas ("Без Вас я ніби не
існую"). Чоловіча компанія для Хезел – ознака відчуження і байдужості. Персонажі-чоловіки
сприймаються як порушники комунікативних норм і винуватці фізичної і психологічної самотності
дівчини. Подані у дужках речення формують паралельні синтаксичні конструкції із симплокою – Quand
… exister – Quand … n’existais pas. Завдяки цій симетричній фігурі персонажем вдало представлено
контраст між двома ситуаціями, перша з яких охарактеризована як позитивна, друга – як негативна з
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огляду на вжите у заперечній формі дієслово exister v.i. у значенні ''vivre'' [14: 504]. Дефіцит спілкування
із собі подібними прирівнюється героїнею до ФІЗИЧНОЇ ПОРОЖНЕЧІ, НЕ-ІСНУВАННЯ;
– важливість відчуттів: звуків, запахів, дотиків, візуальних образів. Наприклад, героїню роману
А. Гавальди ''Je l’aimais'' Хлою не залишають спогади про чоловіка, який залишив її: […] J’étais si
fatiguée. J’ai fermé les yeux. Je rêvais qu’il arrivait. On entendait le bruit d’un moteur dans la cour, il s’asseyait
près de moi, il m’embrassait et posait un doigt sur ma bouche pour faire une surprise aux filles. Je peux encore
sentir sa douceur dans mon cou, sa voix, sa chaleur, l’odeur de sa peau, tout est là.
Au bout de combien de temps oublie-t-on l’odeur de celui qui vous a aimée ? (Gavalda, JA, 23). Закриваючи
очі, героїня переноситься у світ фантазій (J’ai fermé les yeux. Je rêvais), який вводиться дієсловом rêver
v.i. у значенні ''laisser aller sa pensée, son imagination, rêvasser'' [15: 888]. Ця ситуація передана шляхом
нанизування попередньої фрази на наступну. Фантазії героїні набувають реальних обрисів завдяки
свіжості спогадів. У своїх мріях вона все ще сприймає присутність чоловіка усіма органами чуття: чує
шум мотору його автомобіля (On entendait le bruit d’un moteur), відчуває присутність поруч із собою (il
s’asseyait près de moi), тепло його тіла, обіймів і дотиків (il m’embrassait et posait un doigt sur ma bouche,
sa chaleur, sentir sa douceur dans mon cou), голос (sa voix), запах (l’odeur de sa peau). Такі спогади
спричиняють душевний біль і виснажують Хлою, вона почувається втомленою (J’étais si fatiguée).
Підкреслені одиниці, виконуючи функцію однорідних додатків, реалізують жіночу емоційність на
синтаксичному рівні [16: 15]. Двократний повтор підмета il у реченні надає ваги тому, що для героїні є
важливим. Інтенсифікатор si вказує на ступінь виснаження. Питання Au bout de combien de temps oublie-ton l’odeur de celui qui vous a aimée? ("За скільки часу забувається запах того, хто тебе кохав?")
демонструє втому героїні від болючих спогадів і бажання припинити свої страждання.
Особливий інтерес для жінки-фокалізатора в проаналізованих текстах складають особистісні
характеристики самотніх людей, їхній одяг, зовнішність, поведінка, а також подробиці життя.
Наприклад: La Paulette devait être au fond du jardin. La Paulette était toujours au fond de son jardin. Assise
sur un banc près de ses clapiers vides. Elle se tenait là, des heures entières, du matin jusqu’au soir peut-être,
droite, immobile, patiente, les mains posées sur les genoux et le regard absent.
La Paulette causait toute seule, interpellait les morts et priait les vivants.
Parlait aux fleurs, à ses pieds de salades, aux mésanges et à son ombre. La Paulette perdait la tête et ne
reconnaissait plus les jours (Gavalda, EET, 11). У наведеному уривку детально описано життя Полетти.
Саме життя видається низкою довгих, нудних і незмінних епізодів з огляду на вжиті часові маркери
toujours, des heures entières, du matin jusqu’au soir. Лексичні одиниці immobile, patiente, les mains posées
sur les genoux, le regard absent, що зображують позу Полетти, імплікують СТАТИЧНІСТЬ, ВІДСУТНІСТЬ
РУХУ. Увесь свій час жінка проводить в садку (au fond du jardin), ніби ховаючись від своєї самотньої
старості, на що вказує прислівник місця au fond de. Це звичне для неї місцеперебування. Навіть для
оповідача це стає очевидним – La Paulette devait être au fond du jardin ("Полетта, напевно, пішла у
дальній кінець саду"), оскільки наступне речення підтверджує здогадки (La Paulette était toujours au fond
de son jardin). Але порожні крільчатники і тут нагадують про її стан (ses clapiers vides). Таке життя
призводить до втрати героїнею глузду, що поетапно представлено стилістичною фігурою градації, яка
об’єднує дві групи – causait toute seule, interpellait les morts et priait les vivants ("розмовляє сама з собою,
звертається до померлих, молиться за живих") і parlait aux fleurs, à ses pieds de salades, aux mésanges et à
son ombre ("розмовляє з квітами, з кущами салату, з синичками і з власною тінню"). Перша номінує
поведінку, притаманну цілком здоровим людям, другою представлено поведінку як наслідок повної
самотності у похилому віці. Відсутність підмета в еліптичному реченні Parlait aux fleurs, à ses pieds de
salades, aux mésanges et à son ombre акцентує увагу на поведінці старої жінки і її відсутності у
повноцінному суспільстві.
Отже, при зображенні ситуації самотності жінка-фокалізатор, окрім зазначених мовленнєвих засобів,
удається до риторичних фігур – метафори, метонімії, оксюморону. Синтаксичний рівень реалізує жіночу
емоційність через номінативні конструкції, однорідні члени речення, еліптичні висловлювання,
переривчастість викладу.
При зміні фокусу бачення на чоловічий відмічено такі особливості зображення самотнього
персонажа: утвердження власного "его" за посередністю любовних перемог, професійних успіхів,
усвідомлення свого місця в суспільстві, становлення характеру [4: 90]. При відтворенні особистісних
характеристик людей відсутня деталізація, тонкощі людських стосунків і домашнє оточення подаються
пунктирно або не згадуються. Самотня жінка у фокусі уваги чоловіка-фокалізатора сприймається за
параметрами привабливості / непривабливості, як, наприклад, у такому уривку:
Elle était belle. Avec sa chemise blanche échancrée sur une poitrine opulente et son pantalon noir qui
moulait des jambes élancées, Ruth Van Braack ne ressemblait guère à l’image que Trendy se faisait des veuves.
[…] Il avait connu quelques femmes mariées, des divorcées, d’innombrables célibataires, des solitaires, des
femmes toute juste abandonnées, mais jamais des veuves. Cela conférait à Mme Braack un charme
supplémentaire (Frain, D, 16). Першочергова позиція уривку представлена привабливістю героїні для
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молодого чоловіка (Elle était belle). Мимохідь звернувши увагу на предмети гардеробу, чоловічий погляд
одразу спрямовується на жіночі принади. Причому одяг у цьому разі лише сприяє його насолоді жіночою
красою – chemise blanche échancrée sur une poitrine opulente ("біла блуза з вирізом на пишних грудях"),
pantalon noir qui moulait des jambes élancées ("чорні штани щільно облягали стрункі ноги"). Це
твердження підкріплюється інвертованим порядком слів у другому реченні. Привабливість героїні
суперечить тому образу вдови, який уявляв собі Тренді. Список любовних перемог у житті чоловіка
включав багато самотніх представниць прекрасної статі (des divorcées "розлучені", d’innombrables
célibataires "численні холостячки", des solitaires "відлюдниці", des femmes toute juste abandonnées "просто
залишені жінки"), але відсутність у ньому жінки зі статусом вдови надає пані Браак додаткового шарму (un
charme supplémentaire). Перелік статусів самотніх жінок передано стилістичним прийомом спадної градації,
що передбачає пониження смислового значення, у цьому контексті інтенсивності їх стану – від розлучення
до вдівства. Позиція героя демонструє стереотипно чоловічу поведінку. Він бачить пані Браак не як жінку,
що втратила чоловіка, а як об’єкт зацікавлення зі статусом вдови, що міг би додати відповідний пункт у
список його перемог. Проте поруч із типово чоловічим фокусом бачення самотньої жінки, вдови, виявлено
риси жінки-автора, тобто чоловічий субтекст (див.: Пермякова О. В.). Це однорідні члени речення у разі з
переліком статусів самотніх жінок, вживання епітетів при описі пані Браак (belle, blanche, opulente, noir,
élancées, supplémentaire), що надають легкої експресивності висловлюванню.
Подання життєвих подій, зокрема ситуації покинутої чоловіком дружини, відбувається поверхнево, без
деталізації: Elle vit seule depuis que mon père s’est barré avec la voisine le jour de leur dix-neuf ans de mariage.
Symboliquement on peut dire que c’était fort (Gavalda, JVQAQP, 57). Констатація факту зради матері батьком
(еlle vit seule) передана з боку сина лаконічно, без зайвої експресії. Лише деякі деталі вказують на зневажливе
ставлення до батька у цій ситуації – вживання дієслова розмовного жанру se barrer v.pron. у значенні ''partir,
s’enfuir'' [14: 110], притаманне молодим людям висловлювання c’était fort ("це було сильно") для підсумку
здійсненого вчинку в день дев’ятнадцятої річниці весілля (le jour de leur dix-neuf ans de mariage).
Персонаж із наступного уривку пов’язує свій стрімкий злет із відлюдницьким способом життя:
Avez-vous rencontré d’autres écrivains ?
– Non, je n’ai rencontré personne et personne n’est venu me rencontrer. Je connais très peu de gens
Gravelin, bien sûr, sinon le boucher, le cremier, l’épicier et le marchand de tabac. C’est tout, je crois. Ah oui, il
y a aussi cette putain d’infirmière, et puis les journalistes. Je n’aime pas voir les gens. Si je vis seul, ce n’est pas
tant par amour de la solitude que par haine du genre humain. Vous pourrez écrire dans votre canard que je suis
un sale misanthrope (Nothomb, HA, 66).
Відсутність інтересу до колег з боку Таха повністю руйнує існуючу традицію письменницьких
зустрічей. Його постать не входить до літературного кола, залишаючись осторонь, на що вказує
неозначений займенник personne. Перелік іменників – назв професій з однієї галузі (le boucher "м’ясник",
le cremier "молочник", l’épicier "бакалійник", le marchand de tabac "продавець з тютюнової лавки") вказує
на обмежене коло знайомих героя і сферу інтересів. Згадує чоловік також і представників інших
професій, проте досить зневажливо, про що судимо зі згадки про них у другій половині висловлювання й
після вигуку Ah oui у супроводі красномовних характеристик. Категоричність поглядів, неповага до
співрозмовника, представниць жіночої статі й людей загалом як мовленнєві засоби реалізуються на
лексико-семантичному рівні. Зневажливе ставлення до журналістів представлене через номінацію газети
лексичною одиницею розмовного стилю canard n.m. у значенні ''journal'' [15: 178]. Медсестру, яка
проводить із ним гігієнічні процедури, Тах називає шльондрою (cette putain d’infirmière). Таким чином,
шкала пріоритетів персонажа має такий вигляд: їжа – тютюнопаління. З такими "цінностями" немає
необхідності і потягу спілкуватися з людьми (Je n’aime pas voir les gens). Не любов до самотності відіграє
першочергове значення у виборі героєм самітницького життя, а ненависть до людей (haine du genre
humain). Цього Тах не приховує, прямо називаючи себе людиноненависником (je suis un sale
misanthrope). Ставлення до жінок як до шльондр, як у разі з медсестрою, також видає ненависть
Претекстата до слабкої статі, що підтверджує словникове значення іменника putain n.f. ''s’emploie pour
maudire qqch. qu’on déteste'' [14: 1039]. Цей момент зображено і в такому фрагменті:
– Sériez-vous féministe ?
– Féministe, moi ? Je hais les femmes encore plus que les hommes.
– Pourquoi ?
– Pour mille raisons. D’abord parce qu’elles sont laides : avez-vous déjà vu plus laid qu’une femme ? A-t-on
idée d’avoir des seins, des hanches, et je vous épargne le reste ? Et puis, je hais les femmes comme je hais toutes
les victimes. Une très sale race, les victimes (Nothomb, HA, 67). Тах відверто говорить про свою ненависть
до представниць жіночої статі, що розцінюється співрозмовником-журналістом як прояв феміністичних
поглядів (Sériez-vous féministe ?). Припущення журналіста заперечується Тахом. Він видає більш
шокуючу правду – Je hais les femmes encore plus que les hommes ("Я ненавиджу жінок ще більше, ніж
чоловіків"). Для своєї ненависті персонаж знаходить тисячу причин (mille raisons). На його думку, немає
нічого потворнішого за жінку. Якщо для нормального чоловіка жіночі принади мають чи не
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першочергове значення, то Тах про фізіологічні особливості жіночого тіла висловлюється як про щось
аномальне і потворне (A-t-on idée d’avoir des seins, des hanches – "Це треба додуматися – відростити
груди, стегна"). Претекстат проводить паралель між жінками і жертвами, резюмуючи тим, що жертви –
огидне плем’я (Une très sale race, les victimes). Такі погляди на жінку суперечать здоровому глузду
нормального чоловіка, не знаходять відгуку в оточуючих, а відтак, слугують однією iз причин
відстороненого існування письменника.
Зі стереотипно чоловічої позиції зображується у наступному уривку самотня жінка: Je les connaissais
bien, ces femmes-là : quarante, quarante-cinq ans, même en pleine déprime, il leur suffit de tomber sur un type plus
jeune, c’est bien rare qu’elles crachent sur un petit radada. Ça marche neuf fois sur dix ; même si je suis loin d’être
l’Apollon de service, il suffît de savoir s’y prendre (Frain, HF, 274). Поліцейський, який веде справу про
зникнення жінки, видає себе за справжнього експерта у таких справах (Je les connaissais bien, ces femmeslà). Він упевнений, що зникнення не пов’язане із криміналом і саркастично висловлює свою гіпотезу на цей
рахунок. Cорокá-сорокап’ятирічні жінки у розпалі вікової хандри, лише наштовхнувшись на молодшого
чоловіка, рідко коли нехтують інтимними стосунками. Для означення цієї ситуації персонаж обирає
стилістично знижену лексичну одиницю radada n.m.arg. ''accouplement du mâle et de la femelle chez les
mammifères ⇒ coït'' [15], що знижує статус жінки до рівня тварини. Причому до такої поведінки схильні
майже усі жінки, що підтверджується "статистичними" даними поліцейського (Ça marche neuf fois sur dix), а
отже, представниці прекрасної статі розглядаються ним як об’єкт задоволення фізіологічних потреб.
Мовно-мовленнєві засоби яскраво демонструють, наскільки важливо для персонажа відповідати
стандарту чоловічої поведінки, згідно з яким словесна обіцянка вища за почуття: J’ai appelé chez sa sœur
bien sûr, j’y suis même allé mais ça n’a servi à rien. L’oiseau s’était envolé ... Pour la retrouver il aurait déjа fallu
que je sache dans quel hémisphère la chercher ... Et puis j’avais promis de la laisser tranquille. C’est une qualité
que l’on peut me reconnaître tout de même. Je suis beau joueur (Gavalda, JA, 151). У першій половині
фрагмента подана інформація про пошуки персонажем коханої жінки. Лексичні одиниці bien sûr (J’ai
appelé chez sa sœur bien sûr "Звичайно, я телефонував її сестрі") і même (j’y suis même allé "я навіть їздив до
неї") у розповіді доповнюють створений позитивний образ, що полягає у неможливості існування без
коханої. Фраза dans quel hémisphère la chercher ("у якій півкулі її шукати") надає масштабності ситуації, в
якій опинився мовець, з огляду на словникове значення іменника hémisphère n.m. ''moitié du globe terrestre''
[14: 623]. Проте наступне речення, розпочинаючись з Et puis ("між іншим") дозволяє трактувати попереднє
не через масштабність, а швидше пафос. Кожне наступне речення, нанизуючись на попереднє, відкриває
справжню сутність персонажа. Обіцянка лишити кохану у спокої (j’avais promis de la laisser tranquille) з
гордістю виконана (une qualité que l’on peut me reconnaître), слова дотримано. Сильну позицію в уривку
займає ключова характеристика чоловічого персонажа – Je suis beau joueur ("Я граю за правилами").
Висновки і перспективи досліджень. Отже, жіноче і чоловіче бачення самотнього персонажа у
французькій постмодерністській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть значно відрізняються. Мовномовленнєвими засобами жіночої фокалізації є тактики прояву типово "жіночих" почуттів, вираження
важливості відчуттів, присутності співрозмовника, деталізації особистісних характеристик самотніх
людей, їх зовнішнього вигляду і подробиць життя, що сприяє інтимізації мовлення. Засоби чоловічої
фокалізації передбачають відсутність деталізації, поверхневе зображення людських стосунків,
споживацьке ставлення до жінки, зосередження уваги на параметрах її привабливості / непривабливості.
Перспективним матеріалом для подальших розвідок у руслі гендерного маркування
комунікативного простору убачається з’ясування власне мовних засобів актуалізації досліджуваного
психоемоційного стану, що включають лексико-семантичні й синтаксичні засоби, а також вивчення
гендерно зумовлених актомовленнєвих комунікативних особливостей самотніх персонажів.
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Матеріал надійшов до редакції 17.02. 2014 р.
Лисовая Ю. А. Гендерные особенности фокализации при изображении одинокого персонажа.
В статье раскрыт лингвопрагматический аспект состояния одиночества персонажа в контексте
гендерного маркирования речеязыковых средств характеристики его коммуникативного пространства.
Применение прагматического и конверсационного анализов позволило произвести дифференциацию
указанных средств в прозаических произведениях представительниц французского постмодернизма.
Выяснено, что речеязыковые средства, используемые женскими и мужскими персонажами в ситуации
одиночества, включают тактики при разных фокализациях.
Ключевые слова: лингвопрагматический аспект, гендерное маркирование, фокализация,
фокализатор, тактика.
Lisova Yu. O. Gender Peculiarities of Focalization in Describing a Lonely Character.
The research is dedicated to the pragmatic aspect of the state of a character’s solitude. The gender-related
specificity of the speech characterization of a lonely personage’s communicative space has been revealed. The
implementation of pragmatic and conversational analyses enabled the differentiation of these means in the
French postmodernist prose. The speech means used by female and male characters include pragmatic tactics in
different focalizations. The manifestation of typical female senses, details in describing lonely people and their
environment characterize the woman-focalizator. The absence of details, the consumer attitude to a female are
typical of a man-focalizator.
Key words: pragmatic aspect, gender-related specificity, focalization, focalizator, tactic.
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ЕМОЦІЙНИЙ КОНЦЕПТ ЩАСТЯ: ЕТИМОЛОГІЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Статтю присвячено дослідженню проблеми концептуалізації та вербалізації емоцій у когнітивній
лінгвістиці. В статті розглянуто сучасні підходи та концепції до вивчення емоційних концептів; визначено
поняття ″емоційний концепт″; виокремлено поняття емоційного концепту ЩАСТЯ та проаналізовано
його структурні характеристики. В статті представлено етимологічний аналіз концепту ЩАСТЯ та
його лінгвістичне дослідження, що передбачає аналіз його номінації, дескрипції та експресії.
Ключові слова: емоційний концепт ЩАСТЯ, етимологічний аналіз, структурні характеристики,
номінація, дескрипція, експресія.
Проблема концептуалізації та вербалізації емоцій засобами національної мови стала об’єктом інтенсивних
досліджень у когнітивній лінгвістиці. Проте, вплив емоцій як соціально-культурного феномену на семантичну
організацію знань, даних у вербальній чи концептуальній формі, є недостатньо дослідженою проблемою.
Отже, вивчення феномену емоцій, відбитого у концептуальних і мовних структурах репрезентації знань, є
кроком до пояснення відображення людиною світу в її мові та свідомості.
Емоції є ядром людини, мовної особистості [1: 63]. Вони постійно супроводжують індивіда, беручи
активну участь у процесі пізнання оточуючої дійсності й обумовлюючи усі інші види його діяльності та
поведінку.
Аналіз сучасних підходів та концепцій до вивчення емоцій свідчить про нерозривний зв’язок між
когніцією, емоціями та мовою як взаємозалежними складниками афективно-когнітивної системи
''свідомість – сприйняття – концептуалізація – мова-репрезентація'', що підтверджує статус мови емоцій
як об’єкту лінгвокогнітології [1].
Емоції є особливими психофізичними станами організму, які відображають ставлення людини до
самої себе й оточення у формі інтенцій, безпосередніх переживань, відчуттів приємного чи неприємного,
задоволення чи незадоволення, що обумовлюється відношенням об’єктивних властивостей світу до
потреб та мотивів діяльності індивіда [2: 27].
Соціалізовані в конкретній культурі, соціумі, емоції формують концепти. Результати цього процесу –
емоційні концепти (ЕК) – становлять великий інтерес для когнітивної лінгвістики, порівняно нової галузі
науки про мову, що займається дослідженням мови як засобу організації, обробки та передачі інформації.
Емоції формують психічне життя людини, а емоційні концепти є, власне, тим засобом, за допомогою якого
ми переживаємо та усвідомлюємо свої почуття. Під емоційним концептом розуміють етнічно, культурно
обумовлене, складне структурно-значеннєве, ментальне, як правило, лексично й / або фразеологічно
вербалізоване утворення, що базується на понятійній основі, що включає в себе крім поняття ''образ'',
культурну цінність та функціонально заміщуючи людині в процесі рефлексії та комунікації предмети (у
широкому змісті) світу, що викликають упереджене відношення до них людини [3: 49].
Мета нашого дослідження – схарактеризувати емоційний концепт ЩАСТЯ. Предмет – етимологічні
та структурні характеристики емоційного концепту ЩАСТЯ. Емоційні концепти мають особливе
значення і цінність для створення емоційної картини світу, що ''вимальовується'' за допомогою концепту
як ''згустку культури у свідомості людини'' на стику декількох формуючих шарів – культури, свідомості
й мови. Взаємозв'язок культури, емоційної концептосфери і мови виявляється у базових значеннях
(поняттях) кожної лінгвокультури. Концептосфера емоцій, або емоціоконцептосфера (ЕКС) – це
світобачення, спроектоване емоційною сферою свідомості індивіда [4: 65].
Емоційний концепт являє собою глобальну розумову одиницю, що кодується в людській свідомості
одиницями універсального предметного коду. В основі цього коду можуть лежати індивідуальні та
універсальні (етнічні) почуттєві образи. На відміну від поняття, у концепту немає чіткої структури та
жорсткої послідовності розташування семантичних слоїв.
Емоційний концепт – це ментальна одиниця високого ступеня абстракції, що виконує функцію
метапсихічної регуляції та відображає в мовній свідомості багатовіковий досвід інтроспекції етносу у
вигляді загально універсальних і культурно-специфічних уявлень про емоційні переживання, що інтегрує
в собі мовна, концептуальна та емоційна картини світу. Можна підкреслити, що емоційні концепти
визначаються такими соціо-культурно-психологічними характеристиками конкретного співтовариства
людей, як традиції, звичаї, вдачі, особливості побуту, стереотипи мислення, моделі / зразки поводження
та т. п., що історично складаються на всьому протязі розвитку, становлення тієї або іншої етнічної
спільності. Їхній облік, безумовно, важливий для лінгвокультурологічних робіт, зокрема для адекватного
вивчення концептосфер різних мов.
© Малярчук О. В., 2014
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Емоційний концепт є різновидом культурного концепту і зберігає всі його ознаки, але відрізняється
додатковими емотивними й ціннісними характеристиками. В його основі лежить оцінювання як онтологічна
властивість людини, яка не може в своїй пізнавальній діяльності не оцінювати оточуючу її дійсність.
Емоційний концепт ЩАСТЯ тісно пов’язаний із базовими людськими емоціями, які є універсальними
для більшості культур. Базовими емоціями вважаються страх, щастя, радість, гнів та сум. Такі емоції за
своїм походженням є первинними, а за природою – елементарними, але соціалізованими [1: 39]. Однак,
незважаючи те, що щастя відноситься до базових емоцій, специфіка прояву і лексикалізації цієї емоції
залежить від особливостей лінгвокультури.
У загальному сенсі щастя – це емоційний стан (емоція), за якого людина відчуває внутрішню
задоволеність умовами свого існування, повноту й осмисленість життя і здійснення свого призначення;
усвідомлення позитивності контексту власного існування.
Філософський енциклопедичний словник тлумачить поняття ''щастя'' як категорію моральної
свідомості, що позначає стан повного і тривалого вдоволення від життя загалом. За філософською
енциклопедією, щастя – це почуття повноти буття, пов’язане з самоіснуванням [5: 175]. Слово ''щастя''
тлумачиться як сприйняття суб’єктом об’єктивної реальності, як його участь у сприйнятті довкілля, де
суб’єкт є творцем свого буття. Звідси, виникає концепт участі суб’єкту у цьому процесі, спроможність
його до переживання, сприйняття обставин об’єктивного світу. Слово ''щастя'' вербалізується у цьому
випадку у загальнолюдському аспекті.
У праці ''Когнітивна лінгвістика'' В. А. Маслова подає аналіз емоційних концептів ЩАСТЯ та РАДІСТЬ
у концептосфері російської лінгвокультури. Щастя визначається як ''стан найвищого задоволення життям''.
З точки зору етимології щастя – це загальнослов’янське слово, яке означає ''того, хто залишився з
частиною, зі здобиччю. Щастя визначається і як побутове поняття, спираючись на приклади ''бесконечное
счастье'', ''без счастья и в лес по грибы не ходи'' і як поняття, яке існує в континуумі ''бесконечное
счастье'', ''вечное счастье'', ''быстротекущее счастье'', ''короткое счастье'' [6].
Детальному вивченню концепту ЩАСТЯ в концептосфері російської мови присвячена монографія
російського дослідника С. Г. Воркачьова, який також описав функціонування його семантичного дублета
БЛАЖЕНСТВО в релігійному та поетичному дискурсах. Учений розглядає концепт в межах типу
свідомості, в якій він реалізується – побутова свідомість і свідомість спеціальна: наукова та релігійна [7].
Вчений розглядає ЩАСТЯ як культурний концепт та визначає його як багатомірне інтегративне
ментальне утворення, яке включає інтелектуальну загально-аксіологічну оцінку і оцінку емоційну в формі
радості або задоволення [7: 65]. С. Г. Воркачьов стверджує, що щастя – це інтелектуальна оцінка –
позитивний баланс життя; щастя – це блаженство, спокій та щастя – це діяльність, боротьба та ін.
Специфічним є суб’єктне переживання щастя, що відрізняє його від об’єктного переживання іншого
поняття моральної свідомості – любові, яка набуває форми свого об’єкта (любов статева, родинна, до
батьківщини, до праці тощо). Щастя ж набуває форми свого суб’єкта, і тому виділяють поняття ″жіночого
щастя″, ″батьківського щастя″, ″простого людського″, ″міщанського″, ″героїчного″ та ін. [7: 75].
Таким чином, емоційні концепти як невід’ємні компоненти духовної культури будь-якого народу
проявляють певну специфіку вербалізації у різних лінгвокультурах. Концепт ЩАСТЯ має свою
специфіку та інтерпретацію у різних мовних картинах світу, а також вербальні засоби, які репрезентують
його зміст у мові. Важливу роль потрібно звернути на внутрішню форму емоційного концепту ЩАСТЯ,
яка виявляється в результаті етимологічного аналізу його ключового слова.
Етимологічний аналіз емоційного концепту ЩАСТЯ / HAPPINESS – це необхідність виявлення особливих
відношень послідовності форми та змісту та актуалізації концепту в англійській лінгвокультурі.
У нашому дослідженні ми звертаємося до етимології слова happiness та аналізуємо передумови
позначення та називання слів, свого роду праформ, які згодом сформують основу сучасного концепту
ЩАСТЯ.
З цією метою було проаналізовано словникові статті лексеми-імені концепта. Провідною
лінгвістичною ознакою концепту є закріплення за ним певних способів його мовної реалізації. Лексема
happiness є прямою номінацією концепту, що досліджується, оскільки вона в якості основного значення
виступає як щастя / удача. Як засвідчує аналіз словників, лексема щастя / удача вживається в різних
стилях мовлення і визначається ними в якості домінанти існуючого синонімічного ряду.
Матеріалом дослідження слугують дані шість етимологічних словників. Словник ''Chambers’s
Twentieth Century Dictionary of the English Language'' наводить наступні пояснення слова happy:
Happy adj. lucky, successful: possessing or enjoying pleasure or good: secure of good: furnishing
enjoyment: dexterous, apt, felicitous. – v. t. (Shak.) to make happy. – v. t. happy’fy, to make happy. – adv.
happ’ily. – n. happ’iness. – adj. happ’y-go-luck’y, easy-going: taking things as they come – щасливий прикм.
удачливий, успішний: володіння або насолода радістю: впевненість в хорошому: доставляти радість:
вдалий, здібний, блаженний. – перех. дієсл. робити щасливим – присл. щасливо. – ім. щастя. – прикм.
безтурботний, легковажний, той, хто приймає речі такими, якими вони є [8].

133

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (74). Філологічні науки

В словнику дається лише тлумачення лексичного значення, проте не наводиться етимологія слова,
хоча словник виділяє корінь – happ. Лексикографічне джерело підкреслює те, що дане слово може
виступати як іменник, прикметник, дієслово, прислівник, що побічно вказує на важливість для свідомості
носіїв англійської мови того змістового поля, до якого воно відноситься.
Словник ''The Barnhart Concise Dictionary of Etymology'' наводить наступні тлумачення слова happy:
Happy adj. about 1380, fortunate or lucky, in Chaucer’s House of Fame; formed from English hap chance or
fortune + -y the sense of very glad, is first recorded in Chaucer’s Canterbury Tales (about 1390). – happiness n.
1530 formed from English happy + -ness – щасливий прик. близько 1380, успішний, у Чосера ''Будинок
долі''; утворене від англійського hap ''випадок'' або ''удача'' + -у. ''почуття дуже приємного''. Вперше
записано в Чосеровських ''Кентерберійських оповіданнях'' (близько 1390) – щастя в 1530 утворене від
англійського happy ''щасливий’ + -ness'' [9].
Цей словник фіксує первинність вживання прикметника happy ''щасливий'' та похідного іменника
happiness ''щастя''. Крім того, важливо відмітити дату відображення в письмовому тексті лексем happy
(1380 р.) та happiness (1530 р.).
Згідно ''A New English Dictionary on Historical Principles'', походження слова happy відноситься до
середньоанглійського періоду:
Happily (hǽ˙pili), adv. also happily. ME. [f. Happy a. + -ly.] in a happy manner. 1. = Haply (arch.). 2. With
or by good fortune; luckily, successfully. (Now often expressing only that it is well that things are so.) ME. 3.
Aptly, fitly, appropriately; felicitously 1577. 4. With mental pleasure or content 1513 – щасливо присл. ''у
щасливій манері''. Середньоангл. [f. Happy a. + -ly.] l = ''випадково'' (арх.) 2. ''з або при хорошій удачі'';
''успішно'' (Зараз часто вживається, коли все добре). Середньоангл. 3. ''підходящий''; ''щасливий'' 1577. 4.
''з внутрішнім задоволенням'' 1513 [10].
Happiness (hǽ˙pines). 1530. [f. as prec. + -ness]. The quality or condition of being happy. 2. Good fortune
or luck; success, content of mind, which results from success or the attainment, of what is considered good 1591.
3. Successful or felicitous aptitude, fitness, or appropriateness – щастя. Якість чи стан щастя. 2. "хороший
успіх; "задоволення", стан розуму, який походить від успіху чи досягнення, того, що вважається
хорошим 1591. 3. "успішна чи приємна схильність", "відповідність" [10].
Happy (hǽpi), a. ME. [f. Hap sb. + -Y] 1. Fortuitous; chance (rare) – 1677. 2. Having good hap or fortune;
lucky, fortunate; favored by circumstances ME. b. Blessed, beatified – 1700. 3. Characterized by or involving
good fortune. ME. 4. Having the feeling arising from satisfaction with one’s circumstances or condition. 5. Apt,
dexterous, felicitous ME. 6. coloq. (joc.) Slightly drunk 1770 – щасливий 1. "випадковий" (рідко) – 1677. 2.
"мати хороший шанс". 4. "мати почуття, що підвищується від задоволення, від обставин чи ситуації". 5.
"блаженний". Середньоангл. 6. розм. (жарт.) "трішки випивший "1770 [10].
Happy, v. 1600 [f. prec.] To render happy – 1632 – ощасливити дієсл. 1600 "робити щасливим" – 1632 [10].
Happy-go-lucky. 1672 – "безтурботний". 1672. a) adv. Just as it may happen; haphazard – присл. "Тільки
що трапилось"; "випадково"; б) adj. Of persons, etc. – прик. "До людей"; в) sb. A happy-go-lucky person,
quality, or character 1851 – підм. "безтурботна людина", якість чи характер 1851 [10].
Варто відмітити різноманітність якостей лексеми: вона може позначати відповідну якість,
властивість, стан, характеризувати носія відповідної прикмети. Крім того, словник відзначає архаїчність
значення "випадково" і розмовність, жартівливість значення "трішки випивший". Іншими словами,
тривале існування слова відображається, з одного боку, в розширенні його значення, а з другого – у
відмиранні застарілих значень.
Словник "The Concise Oxford Dictionary of English Etymology" вказує на зв’язок слова hap "щасливий
випадок", "удача" з давньоанглійським ğehǽp "підходящий", "зручний", "правильний":
Hap sb. XII. – ON. Hap chance, good luck, rel. to OE ğehǽp (lic) fitting, convenient, orderly (cf. OSL. Kobŭ
fate). Hence hap vb. XIV; superseded by happen XIV. Haply by chance XVI. Happy prosperous XIV; having a
feeling of content XVI. Happy-go-lucky XVII – випадок підм. XII. – ON "щасливий випадок", "удача",
відноситься до давньоангл. ğehǽp (lic) "підходящий", "зручний", "правильний" (cf. OSL. Kobŭ fate).
Отже, "випадок" vb. XIV; замінений на "траплятися" в XIV. Можливо, на "випадково" в XIV.
"Щасливий", "процвітаючий" в XIV; "мати почуття задоволення" в XVI. "Безтурботний" в XVII [11].
Потрібно звернути увагу на те, що словник відмічає поступове розширення значення досліджуваної
лексеми: від давньоангл. ğehǽp "підходящий", "зручний", "правильний" до "траплятися" (XIV),
"випадково" (XIV), "щасливий", "процвітаючий" (XIV), "мати почуття задоволення" (XVI),
"безтурботний" (XVII).
Словник "A Сoncise Etymological Dictionary of the English Language" вказує на скандинавське
походження кореня hap, який в давньоанглійський період мав значення "випадок", "удача". На подальше
активне існування слова вказують деривати happ-y, hap-less, hap-ly, mis-hap, per-haps [12].
Словник "The New Etymological Dictionary" наводить всі похідні слова hap:
Hap, n. chance. – v.i. happen. – hap’less a. unlucky. – haphaz’ard a. random, without design. – adv. by
chance. – hap’ly adv. perhaps. – happ’en v.i. come about, occur [ON. happ, luck] – випадок ім. – непер. дієсл.
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happen "траплятися". – hap’less "нещасливий", "невдалий" – haphaz’ard "можливо", "навмання", "без
наміру" – присл. "випадково" – hap’ly "випадково", присл. "можливо" – happ’en "траплятися", непер.
дієсл. "виникати", "проявлятися" (ON випадок, удача) [13].
Happ’ly a. glad, content; lucky, fortunate; apt. – happ’ly adv. – happ’ness n. – happ’y-go-lucky a. casual.
[hap] – щасливо "радісно", "задоволено"; "удачливо"; "доречний" – happ’ly "випадково", присл. –
happ’iness "щастя", імен. – happ’y-go-lucky "безтурботний" [13].
Виділяючи в даному слові корінь hap "випадок", словник прослідковує семантичний зв’язок похідних
слів: happen "траплятися", haphaz’ard "навмання", "без наміру", "випадково", hap’ly "випадково".
Провідною лінгвістичною ознакою концепту є закріплення за ним певних способів його мовної
реалізації. В англійській мові прямою номінацією концепту "щастя" є слово happiness.
Критичний аналіз підходів до концепту, існуючих у когнітології, зумовлює доцільність прийняття за
основу розуміння концепту ЩАСТЯ як культурно-маркованого вербалізованого смислу – одиниці
колективної свідомості, знання, репрезентовані низкою мовних реалізацій і відображають культурні
цінності представників конкретної лінгвокультури. Відповідно, концепт ЩАСТЯ моделюється як
багатомірне інтегративне культурно марковане ментальнo-аффективне утворення, яке актуалізується в
дискурсі різнорідними лінгвальними засобами і в якому виділяються наступні складові:
• поняттєва (відбиває ознакову та дефініційну структури концепту);
• образна (фіксує концептуальні метафори, що підтримують концепт у мовній свідомості);
• ціннісна (детермінована місцем концепту у мовній системі та репрезентована як позитивною, так
і негативною оцінкою).
Як зазначає В. І. Шаховський, лінгвістичне дослідження емоційних концептів передбачає аналіз їх
номінації, дескрипції та експресії [1: 43].
Поняттєвий зміст концепту HAPPINESS розкривається у визначеннях емоції радості та
задоволення, що існують в англомовних наукових концепціях та теоріях, які утворюють фрагмент
наукової картини світу, й полягає в апеляції до сенсорної пам’яті індивіда, насамперед, до тієї частини
сенсорного спектру, яка акумулює приємні відчуття радості, задоволення, вражень (тактильні, зорові,
нюхові, акустичні). Джерелом задоволення та щастя може також стати вдосконалення та покращення
моральних та етичних норм.
Внаслідок аксіологічної маркованості емоції, відображуваної концептом HAPPINESS, його
поняттєвий зміст існує у нерозривній єдності з ціннісним змістом.
Номінація, дескрипція та експресія емоційного концепту HAPPINESS здійснюється номінативними
одиницями англійської мови, тобто такими, що використовуються для позначення виділених мовною
свідомістю окремих фрагментів немовного континууму та відповідають "баченню світу" певного
лінгвокультурного соціуму [14: 57]. Розрізняють класичні номінативні одиниці (термін В. М. Телія), та
некласичні – вільні та фразеологічні словосполучення та ідіоми.
Номінація емоційного концепту HAPPINESS є його прямим або вторинним найменуванням.
Прототиповим засобом іменування концепту є слово. Лексикалізована емоція є емоційним концептом,
оскільки вона як знакове утворення існує, функціонує у лінгвокультурі і, як наслідок, відображає у собі
емоціональний досвід того чи іншого індивіда, в цілому соціумі, оціннісно категоризує, концептуалізує
навколишній світ. Лексема є найважливішим засобом вербального оформлення концепту [15]. Ім’ям
концепту є лексична одиниця, що вирізняється своєю частотністю, синтаксичною поліфункціональністю
та полісемантичністю.
Іменем аналізованого концепту в англійській мові вважаємо лексему happiness, бо саме вона
найповніше номінує даний концепт у мові та найкраще описує дану емоцію.
Проаналізувавши словникові дефініції імені концепту ЩАСТЯ, ми дійшли висновку, що в сучасній
англійській мові лексема happiness має наступні прямі значення і визначається як the state or the feeling of
being happy and pleased, often because something good has happened or when somebody is doing something
he enjoys. Даний аналіз дає змогу виділити основні змістові ознаки ядра емоційного концепту ЩАСТЯ.
У семантиці аналізованої лексеми міститься загальна родова сема "стан" або "почуття" (state or
feeling), яка вказує на відповідну денотативну сферу свідомості людини, репрезентованою
суперординатною (найбільш високого рівня узагальнення) категорією ЕМОЦІЯ. Усі інші видові семи
слугують для конкретизації значення лексеми. Серед видових компонентів виділяються: сема "характер
емоції" (happy, pleased), "симптом емоції" (something has happened – щось трапилося; doing something
that enjoy –робиш те, від чого отримуєш задоволення), "характер події" (good – хороша); "об’єкт
щастя" (somebody – індивід).
Відповідно, окрім імені концепту, лексеми happiness, до номінативних засобів його мовної
репрезентації відносяться синоніми (brightness, content, contentment, glee, enjoyment, gladsomeness,
gladness, gratificationб appeasement, joyfulness, joy, jubilation, delight, felicity, cheer, cheerfulness, treat, kick,
euphoria, bliss, elation, ecstasy, aptness, suitability, excitement, luck, welfare, thanks, relief, satisfaction,
gratitude, wellbeing, pleasure, love, smile), деривати (happy, happily), ідіоми та фразеологізми (happy event;
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happy love; happy ending; happy / golden medium / mean; happy warrior; happy hour; happy family; happy
couple; happy memories; happy soul; many happy returns (of the day); happy landings happy hunting ground;
happy-go-lucky; happy clapper; happy release; not be a happy bunny; the happy day), компаративні звороти
(as) happy as the day is long (as a king; as a bird on the tree; as a clam / as a clam at high tide; as a pig in mug;
as a Larry), вільні словосполучення (giving hugs, savoring present), а також когнітивні метафори, що
характеризуються образністю та наочністю (walking with the head up high, showing teeth, eyes crinkled at
the corners, with rosy cheeks and an open mouth), паремії та афоризми (Happiness is a habit; Real happiness
consists of peace of mind and heart; True happiness consists of making others happy; Happiness takes no
account of time etc. ), що позначають стан радості, задоволення та щастя.
Вивчення словників дає можливість виділити шляхи вербалізації, які використовуються для позначення
концепту HAPPINESS, універсальність його властивостей та національно-культурну специфіку.
Вільні словосполучення з номінацією happiness або її синонімів слугують засобами мовного втілення
метафор, що констатують образний зміст концепту HAPPINESS. Образний складник, тобто образи,
асоціації, знання, що викликаються у свідомості у зв’язку з цим чи іншим денотатом, відіграє важливу
роль у вербалізації концепту HAPPINESS. Образний компонент концепту HAPPINESS у сучасній
англійській мові об’єктивується низкою ключових когнітивних та образних метафор, які є основою для
типових метафоричних висловлювань. Метафоризація належить до найважливіших проявів адаптивної
та регулятивної діяльності людини, спрямованої на переробку емоційної інформації. У когнітивній
лінгвістиці метафора розуміється як феномен, який забезпечує мовленнєво-розумову діяльність людини.
Для концепту HAPPINESS продуктивним є онтологічні метафори. Серед онтологічних метафор
найбільш поширенішим є персоніфікація. Наприклад, у фрагменті: ″It’s important to remember that joy can
always follow despair″ [16: 182]. Задоволення уподібнено людині, що має здатність виконувати фізичні
рухи. Метафора вербалізована дієсловом to follow (переслідувати, йти слідом, слідувати), агентом дії
якого є денотат лексеми joy.
Група метафор побудована на уподібненні задоволення чи радості природним явищам, наприклад воді
або вогню: ″Gabby laughed, feeling a little burst of relief″ [16: 139]; ″Inexplicably, Will felt a strange wave of
relief″. [17: 46]; ″…made her feel a burst of gratitude and affection toward him″ [17: 154].
Номінативні засоби використовуються не лише для номінації й метафоричного уподібнення концепту
HAPPINESS, а й для дескрипції та експресії стану задоволення та радості.
Дескрипція емоційного концепту здійснюється за допомогою мовних виразів, які за словниковими
дефініціями не містять ознак, що дозволяють віднести їх до номінативних засобів вербалізації концепту
ЩАСТЯ / HAPPINESS, проте набувають таких ознак у контексті дискурсу. Наприклад:
″I love you, Gabby, more than you’ll ever know. You’re everything I’ve ever wanted in a wife. You’re every
hope and every dream I’ve ever had, and you’ve made me happier than any man could possibly be. I don’t ever
want to give that up. I can’t″ [16: 193].
Наведений фрагмент, окрім експліцитного маркера happy, містить повний опис емоційного стану
головного героя, вказує причину такого емоційного збудження, зображає почуття радості та щастя, які
переповнюють його.
Експресія емоційного концепту досягається за допомогою сукупності одиниць, які завдячуючи їхнім
семантико-стилістичним ознакам, здатні виражати суб’єктивне ставлення мовця до змісту, адресата
мовлення або передавати його фізичний, психологічний та емоційний стан в комунікативному акті.
Експресія спирається на цілий комплекс психічних, соціальних та лінгвістичних чинників і виявляється
як інтенсифікація виразності повідомлюваного, як збільшення впливу сили висловлювання. Наприклад, у
фрагменті: ″I’m fine!″ She waved a hand. ″If you want to go drive the boat again, feel free. I’m perfectly happy
enjoying the view″ [16: 81].
Експресія емоції щастя здійснюється персонажем через вигук (I’m fine). У контексті також присутня
номінація задоволення – happy enjoying.
Концепт HAPPINESS кодується в однієї людини як почуття задоволення, в іншої особи – як справжнє
кохання, яке вона відчула раз у своєму житті. У третьої асоціюється з успіхом та вдачею, в четвертого з
гарним настроєм і посмішкою, в іншого з добробутом та достатком і так далі. Наприклад:
1. HAPPINESS means love.
2. HAPPINESS means money and property.
3. HAPPINESS means joy and pleasure.
4. HAPPINESS means gratitude and relief.
5. HAPPINESS means wellbeing.
6. HAPPINESS means a good spirit.
7. HAPPINESS means а positive feeling etc.
В усіх висловлюваннях спостерігається позитивно-піднесена оцінка цього концепту. Щастя
вважається одним із найкращих та найщиріших людських почуттів, якими володіє людина.
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Висновки. Таким чином, емоційний концепт HAPPINESS має понятійний, ціннісний та образний
зміст, який актуалізується в англомовному художньому дискурсі шляхом номінації, дескрипції та
експресії. Ціннісна складова нерозривна з поняттєвою та образною внаслідок його аксіологічної
природи. Згідно словникових дефініцій, етимологічний номінант концепту ЩАСТЯ іменник happiness
походить від іменника hap "випадок", "удача", які мають скандинавське походження. В тлумаченні
подальшого існування цієї лексеми в англійській мові проаналізовані словники загалом одностайні:
прикметник happy "щасливий" та іменник happiness "щастя" сформувалися суфіксальним способом в
середньоанглійський період. На важливість концепта для свідомості англійців вказують різноманітні
деривати: happen, happy, haply, happily; haphazard, hapless, unhappy, perhaps, mishap, happily, happiness.
Перспективи подальших досліджень полягають в аналізі емоційного концепту ЩАСТЯ на
матеріалі української, російської лінгвокультур.
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Малярчук Е. В. Эмоциональный концепт СЧАСТЬЕ: этимологические и структурные
характеристики.
Статья посвящена исследованию проблемы концептуализации и вербализации эмоций в когнитивной
лингвистике. В статье рассматриваются современные подходы и концепции к изучению эмоциональных
концептов; определяется понятие ″эмоциональный концепт″; выделяется понятие эмоционального
концепта СЧАСТЬЕ и анализируются его структурные характеристики. В статье представлены
этимологический анализ концепта СЧАСТЬЕ и его лингвистическое исследование, которое
предполагает анализ его номинации, дескрипции и экспрессии.
Ключевые слова: эмоциональный концепт СЧАСТЬЕ, этимологический анализ, структурные
характеристики, номинация, дескрипция, экспрессия.
Maliarchuk O. V. Emotional Concept HAPPINESS: Etymological and Structural Characteristics.
The article is devoted to the problem of the conceptualization and verbalization of emotions in the cognitive
linguistics. The article deals with modern approaches and concepts to the study of emotional concepts; the
notion ″emotional concept″ is defined; the notion of the emotional concept HAPPINESS and its structural
characteristics are specified. The article presents the etymological analysis of the concept HAPPINESS and its
linguistic research which includes the analysis of its nomination, description and expressiveness.
Key words: emotional concept HAPPINESS, etymological analysis, structural characteristics, nomination,
description, expressiveness.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЗАГАДКИ
У статті розглянуто лінгвостилістичні особливості англійської загадки. Підкреслено, що загадка являє
собою фольклорний енігматичний текст, створений із метою закодувати певний об’єкт дійсності і
спонукати адресата розкодувати його. Дано визначення загадки, сфокусовано увагу на засобах її
побудови, наведено класифікацію загадок за способом співвіднесення реальних і метафоричних образів,
виділено моделі переносу значень, досліджено об’єкти метафоризації у текстах загадок, визначено
тропи, за допомогою яких утворюються загадки. Підкреслено, що тексти загадок є
антропоцентричними. Проаналізовано синтаксичну структуру загадки. Доведено, що
найчастотнішими в текстах загадок є прості й складнопідрядні речення.
Ключові слова: загадка, енігматичний текст, метафоризація, троп.
На сучасному етапі розвитку мовознавства спостерігається зростання інтересу до вивчення зв’язків мови й
культури, особливостей фольклорного жанру. Оскільки загадка є своєрідним і дуже давнім видом народної
творчості, вона пов’язана з міфологічним світобаченням народу, містить в собі філософський зміст.
Дослідженню загадки присвячено багато робіт вітчизняних і зарубіжних учених: Ю. І. Левіна,
О. О. Селіванової, Н. В. Захарової, Е. Кенгес Маранди, Н. Б. Мечковської, С. Г. Лазутіної, A. Dundes,
R. Georges, A. Taylor, K. Kurth, R. Rauch, A. Jolles та ін. Роботи цих дослідників аналізують загадки з
точки зору семантики, структури, тематики, функціональних особливостей.
Об’єктом нашого дослідження є англійські народні загадки.
Предмет дослідження – лінгвостилістичні особливості текстів англійських загадок.
Мета дослідження полягає у виявленні та систематизації особливостей семантичних, структурних
рис і стилістичних особливостей англійських загадок.
Дослідження загадки є актуальним з огляду на необхідність вивчення фольклорних текстів взагалі й
текстів загадок зокрема та невизначеність питання про закономірності кодування загадок.
Завдання статті полягає у виявленні та систематизації стилістичних особливостей англійських
народних загадок.
Матеріалом дослідження слугували 1000 загадок, узятих із он-лайн джерел [1-3].
Виклад основного матеріалу. Загадка являє собою енігматичний текст, створений із єдиною
інтенцією – закодувати певний об’єкт дійсності й змусити адресата розкодувати його. При цьому вона
апелює до наївних знань і уявлень про людину і світ, що її оточує. Це вдалий приклад утілення
вербалізованого досвіду і знань, накопичених певною лінгвокультурною спільнотою, синтез духовноіндивідуального та культурно-історичного в світобаченні людини й народу.
Загадки – одиниці з навмисною імпліцитністю. Ці імпліцитні значення входять до задуму мовної
комунікації і впливають на її успішність. Загадки здатні викликати в свідомості людини образні
асоціації, що виникають у результаті тісної взаємодії окремого фрагмента навколишньої дійсності і
всього обсягу знань про світ. Тож у кожній загадці спостерігається своєрідне накладання двох картин
світу: концептуальної й мовної. Образна частина загадки має експліцитний та імпліцитний смисл
(загаданий концепт), який експліцитно виражається у відгадці. Таким чином, імпліцитний і експліцитний
смисли в загадці переплетені так само тісно, як тісно пов’язані концептуальна й мовна картини світу.
О. А. Берегова вважає, що з семіотичної точки зору загадка – особлива мова, користуючись якою
певна група може говорити про певні соціальні дії. Загадка – це свідома зашифрованість (сам текст
загадки) у його відношенні до денотата – розгадки [4: 29].
О. О. Селіванова розглядає загадку як дискурсивний зразок, який є абстрактною стереотипною
моделлю ситуації спілкування, яка враховує не лише лінгвокомунікативні, а й соціальні та культурні
різнобічно діалогізовані аспекти функціонування мовного жанру [5: 202].
Г. Пасько кваліфікує мовленнєвий жанр загадки як комунікативне явище дискурсивної природи [6: 185].
Високий рівень змістової і композиційно-структурної цілісності загадок досягається за наявності двох
конструктивних членів: образної частини й відгадки. Обидві частини є стійкими. Нерозривна єдність
образної частини загадки й відгадки базується на відношеннях когнітивно-семантичного ізоморфізму.
Перша частина містить у собі всі когнітивно-релевантні риси другої, а друга – першої, що відбивається
на їх синтаксичній організації [7: 8, 14].
Загадки не утворюються спонтанно, а функціонують переважно в незмінній формі. Обидві частини
загадки пов’язані між собою однією темою. Саме через таку двокомпонентність виражається знакова
природа загадки. Відсутність будь-якої частини призводить до руйнації загадки.
© Мизин Т. О., 2014
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Створити загадку означає стисло описати за допомогою певних яскравих метафоричних образів
кілька найбільш характерних для предмета чи явища ознак (матеріал, форму, звук, колір, кількість тощо).
Відгадати її можна лише шляхом логічної заміни метафоричних образів на реальні, адже між предметами
та створеними метафоричними образами існує помітна подібність, яку й покладено в основу образу.
Процес метафоричного перенесення – це співвіднесення різних предметів за їхніми якостями та
властивостями. У зв’язку з цим можна визначити декілька типів чи засобів побудови загадок. Наприклад,
предмети зіставляються на основі їхньої:
• загальної зовнішньої подібності:
My teeth are sharp, but I don’t bite,
And you make use of me all right.
My humble duty’s plain and fair –
To help you comb your lovely hair (а comb);
• подібності за кольором:
Queen’s face is black as night.
On it, with chalk, all pupils write.
All right, but it is a disgrace
When they forget to wipe my face (а blackboard);
• подібності за особливостями руху: What runs all around the yard without moving? (а fence);
• спільності / відмінності їхньої поведінки: What's the difference between a horse and the weather? (оne
is reined up and the other rains down!);
• внутрішньої організації:
This coloured stick is a holder of wood
For drawing and writing is perfectly good (а pencil);
• функції, ролі в побутовому житті людини:
In a ball of glass there lives this light.
It sleeps in the day time, and works all night (an electric bulb).
Ми вважаємо за можливе виділити такі моделі переносу значень:
• істота – істота: When is a man two men? (when he is beside himself);
• неістота – неістота: How can you tell the difference between two trees? (listen to their barks);
• істота – неістота: Why is a big dog like a tree? (they both have lot of bark);
• неістота – істота: How do you tell the difference between an orange and a walrus?(Put your arms
around it and squeeze it. If you don't get orange juice, it's a walrus).
За способом творення, співвіднесення реальних і метафоричних образів, загадки можна розділити на
чотири групи:
1) Реалія, яка згадується, зіставляється з одним метафоричним предметом: What is it that you cannot
hold even ten minutes, even though it is lighter than a feather? (your breath).
2) Предмет, який згадується, виражається через декілька метафоричних предметів:
Little old woman with twelve children,
Some short, some long,
Some cold, some hot
What is she? (a year).
3) Декілька предметів виражаються через один умовний метафоричний образ:
Keys without locks
Yet I unlock the soul.
What am I? (a piano or harpsichord)
4) Декілька предметів можуть виражатися через декілька метафоричних предметів:
There are four brothers in the world
That were all born together.
The first brother runs and never wearies,
The second brother eats and is never full.
The third brother drinks and is never thirsty,
And the fourth brother sings a song that is never good.
Who are we? (water, fire, Earth, wind).
Як особлива форма пізнання загадка актуалізує ті предмети навколишнього світу, з якими людина має
справу постійно. Тому об’єктом метафоризації в текстах загадки стає, насамперед, навколишня природа.
Так, наприклад, загадок про рослинний світ доволі багато в корпусі англійської мови (11,8 %).
Здебільшого предметом загадування стають ті рослини, що репрезентують флору даного ареалу і які
часто бачать або споживають люди:
Take off my skin – I will not cry, but you will! What am I? (an onion).
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Ще частіше об’єктом загадування стає тваринний світ – (26 %). Велика кількість загадок побудована
на зоометафорах. Мабуть це зумовлено тим, що колись давно люди поклонялися тваринам. Ключовими
словами в цих загадках є собака, кінь, кіт, тобто ті тварини, які першими були приручені людиною.
What has a head like a cat, feet like a cat, a tail like a cat, but isn't a cat? (a kitten).
Загадки про комах, рибу, птахів також є досить частотними:
Птахи (2,5 %): What bird never goes to a barber? (a bald eagle);
Комахи (2,4 %): What is a mosquito’s favourite sport? (skin diving);
Рибa (1,6 %): What fish is the most famous? (the star fish).
Але основною темою народних загадок є людина (59,9 %), тобто тексти загадок є
антропоцентричними. У загадках про фізіологічну природу людини (36,8 % народних загадок)
здебільшого предметом загадування стають частини тіла, зовнішність людини: Why is the nose in the
center of your face? (because it is the scenter).
У народних загадках про родину й родинні зв’язки (9,4 %) в центрі уваги перебуває людина як член
цього колективу. Загадки, як правило, побудовані як запитання про кровний зв’язок між окремими
членами родини: Who is closer to you: your mom or your dad? (mom is closer because dad is farther). Такі
тексти переважно відносяться до неметафоричних загадок.
Загадки про соціальну природу особи складають 5,7 % англійських народних загадок про людину.
Вони репрезентують уявлення людей про суспільний вимір життя.
Who will be your real friend, a poor friend or a rich friend? (a poor friend because a friend in need is a
friend indeed).
У загадках про професійну діяльність (3 %) людина зазвичай зображується в процесі виконання
характерних для їх професії дій:
Why did banker keep looking up at the sky? (to see if there is any change in the sky).
Частка загадок про людину як духовну та мислячу істоту від загальної кількості проаналізованих
текстів складає 2 %. Предметом загадування стає все, що має відношення до процесу навчання та світу
внутрішніх переживань людини: What teaches without talking? (a book).
Серед англійських загадок зустрічаються також такі, які виражають абстрактні поняття (1 %):
What kind of jokes did Einstein make? (wisecrack).
Крім того, досить поширеними є загадки-задачі (1 %):
An old fashioned bike wheel has 21 spokes. How many spaces are between the spokes – 20, 21, or 22? (21).
Загадки про літери алфавіту складають також 1 %: What 5 letter word can have its last 4 letters removed
and still sound the same?(QUEUE, remove "UEUE", say Q. Q and queue are pronounced the same.)
Результати нашого дослідження свідчать про те, що домінантною ознакою загадок є метафоричність.
Загадки-метафори є давніми за походженням і складають основу жанру. Вони розкривають різні сторони
трудової, господарської, культурної діяльності народу. Але, наш матеріал показує, що в загадках
метафора тісно взаємодіє з іншими тропами. Тропеїзація як особливий механізм референції відіграє
важливу роль у семантичній організації загадки.
Одним із найчастотніших тропів є порівняння (48 %): Why are cards like wolves? (because they belong
to a pack).
Типовим явищем для загадок є антонімія. Цей засіб формує стилістичну фігуру антитези (31 %), в
якій поєднується синтаксичний паралелізм і лексична антонімія: What can be right but never wrong? (a
right angle).
Паралельні конструкції є частотним засобом побудови загадок (29 %): Give me food and I will live, give
me water and I will die. What am I? (a fire).
Серед інших тропів можна виділити такі:
• Повтор (26%): As long as I eat I live. When I drink I die (fire).
• Парадокс (24 %): Four jolly men sat down to play;
And played all night till break of day;
They played for money and not for fun,
With separate scores for everyone.
Yet when they came to square accounts,
They all had made quite fair amounts!
Can you the paradox explain?
If no one lost, how could all gain? (The four men were musicians. After the performance they were all paid).
• Каламбур (19 %): What letter is never found in the alphabet? (the one you mail).
• Епітет (11 %): Which fish are the brightest? (sunfish).
• Метонімія (8 %): What plate can’t you eat off?(an empty one).
• Рима (7 %):
It wasn’t my sister, nor my brother,
But still was the child of my father and mother.
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Who was it? (the person speaking).
• Ономатопея (5 %): What’s happening when you hear "woof…splat…meow…splat?" (it’s raining cats
and dogs).
• Асонанс (3 %): What can be felt, yet has neither length, breadth, nor sickness? (a kiss).
• Асонанс + алітерація (3 %): What is the difference between a hill and a pill? (A hill is hard to go up and
a pill is hard to get down).
• Алюзія (2 %): Where was Solomon’s temple? (On his head).
Отже, наше дослідження свідчить, що найчастотнішими тропами, які утворюють загадку, є метафора,
порівняння та паралелізми.
Типи синтаксичних конструкцій, які використовуються в образній частині загадки, різноманітні.
Залежно від синтаксичної будови в основному корпусі загадок розрізняємо речення в дійсному,
наказовому й умовному способах. У текстах загадок переважають складнопідрядні речення (40,4 %):
What is the first thing you do in the morning? (wake up). Проте зміст загадки часто втілюється в простій
формі запитання, в якому часом тільки в переносному розумінні висловлюється певна характерна ознака
загаданого предмета. Це сприяє лаконічному, ритмічному висловленню думки. Такі речення складають
36,8 %: What is found all over the house? (a roof). Згідно з результатами фактичного матеріалу в
англійських загадках запитання не має імпліцитного характеру, тобто їх образні частини не
оформляються як розповідні речення. Нами також не зафіксовано жодного складносурядного речення.
Загадки в наказовому способі складають 13 %: Spell mousetrap in three letters (a cat).
В умовному способі дієслова вжито 9,8 % загадок: If yesterday had been Wednesday’s tomorrow and
tomorrow is Sunday’s yesterday, what day would today be? (Friday).
Спостереження над архітектонікою загадки дозволяє зробити висновок про те, що текст загадки
формують синтаксично розгорнуті речення, відгадку – однослівні, двослівні, рідше багатослівні.
Цілісність тексту загадки створюється синтаксичною взаємодією образної частини й відгадки, а також
лексичним наповненням обох частин.
Обидві частини загадки пов’язані між собою однією темою, але її зміст зумовлений фоновими знаннями.
Отже, результати нашого дослідження свідчать, що загадка є енігматичним текстом, здатним
викликати в свідомості образні асоціації. Образну частину загадки, в якій наявне запитання, виражене
експліцитно чи імпліцитно, можна розглядати як самостійний текст, який є ключем до відгадки. Як і
будь-який текст, загадка характеризується змістовою та структурною цілісністю. Це особливий
високохудожній твір, що будується за допомогою метафори, порівняння, паралелізму та інших тропів.
Важливим фрагментом картини світу в тексті загадки виступає антропоцентризм. Лінгвістичний аналіз
образної частини загадки засвідчує, що засобом створення художнього образу в жанрі загадки
найчастіше виступають складнопідрядні та прості речення.
Ми вважаємо, що ця стаття не вичерпує всієї проблематики, пов’язаної iз тематикою дослідженням.
Вважаємо перспективним вивчення функціонування англійських загадок у різних типах дискурсу.
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Мизин Т. О. Лингвостилистические особенности английской народной загадки.
В статье рассматриваются лингвостилистические особенности английской загадки, дается ее
определение, фокусируется внимание на способах ее построения, приводится классификация загадок по
способу соотнесения реальных и метафорических образов, выделяются модели переноса значений,
исследуются объекты метафоризации в текстах загадок, определяются тропы, при помощи которых
образуются загадки. Анализируется синтаксическая структура загадки.
Ключевые слова: загадка, энигматический текст, метафоризация, троп.
Mizin T. O. Linguistic and Stylistic Peculiarities of the English Folk Riddle.
The article dwells on the linguistic and stylistic peculiarities of the English riddle. The definitions of the riddle
are given, the attention is focused on the ways of its building, the classification of riddles according to the way of
correlation of real and metaphorical images is put forward, models of the shifts of meanings are singled out,
objects of metaphorization in texts of riddles are researched, tropes by means of which riddles are formed are
discriminated. It is stressed that texts of riddles are anthropocentric. The syntactic structures of the English
riddle are analyzed. It is proved that the most frequently used types of sentences are complex and simple ones.
Key words: riddle, enigmatic text, metaphorization, trope.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІРОНІЇ ТА САРКАЗМУ В
КОНТЕКСТІ БІЗНЕС ПЕРЕМОВИН
Статтю присвячено питанням вивчення гумористичного спілкування та дослідження жартів, що
породжуються в цій комунікації, а також виявленню іронічного чи саркастичного забарвлення
мовленнєвих актів учасників спілкування та функцій їх використання. Методом дослідження обрано
імплікаційний аналіз. Явище глобалізації збільшує необхідність ділових перемовин, в процесі яких гумор
відіграє суттєву роль, оскільки функціонує способом досягнення власної мети, вирішення певних
проблем, згуртування учасників, регулювання перебігу перемовин. Запропоновано власну класифікацію
жартів за низкою критеріїв; встановлено відмінності у функціонуванні іронії та сарказму. Здійснено
аналіз функцій гумору в контексті ділових перемовин на матеріалі американського телевізійного шоу
''Shark Tank. Season 3''.
Ключові слова: гумор, жарт, іронія, сарказм, бізнес перемовини.
Сучасний світ неможливо уявити без Homo Communicens – людини, що спілкується, Homo Artifex –
людини, що творить, Homo Ludens – людини, що грає, Homo Ridens – людини, що сміється, – чотирьох
антропоцентрів, на яких будується гумор і завдяки яким існує гумористична комунікація [1: 119]. Відтак
дослідження гумористичного спілкування загалом та його невід’ємних складових (жарт, іронія, сарказм)
зокрема набувають сьогодні особливої актуальності. Вищезгадані явища досліджувати з точки зору
прагматики (В. О. Самохіна, М. А. Александрова, С. Аттардо, П. Грайс, Р. Гіора, М.-К. Сегуїн),
психолінгвістики (Р. В. Гіббс, Р. Гіора), нейрофізіології (Ш. Ісурі, МкДональд), соціолінгвістики (С. Аттардо,
Зайдман), лінгвостилістики (О. Я. Мастерова, А. Е. Болдирєва, Т. В. Вавілова, Ю. Л. Главацька).
Актуальність дослідження зумовлена глобалізаційними процесами у сучасному світі та зростаючою
потребою проведення перемовин. Гумор (іронія та сарказм) є засобом зближення учасників ділових
зустрічей, збереження репутації та задоволення власних потреб. Ми дотримуємося думки, що однією із
функцій мови є інструментальна, тобто мова виступає засобом регуляції поведінки людини, а, отже,
іронія та сарказм мають регулятивну силу.
Об’єктом дослідження є явища іронії та сарказму у контексті бізнес перемовин.
Предметом вивчення виступають функції іронії та сарказму в бізнес перемовинах.
Мета дослідження полягає у виявленні іронічного чи саркастичного забарвлення мовленнєвих актів
учасників перемовин, а також у визначенні функцій їх використання.
Поставлена мета досягається вирішенням таких основних завдань:
– створенням класифікації жартів за різними критеріями;
– уточненням понять ''гумор'', ''жарт'', ''іронія'', ''сарказм'';
– розмежуванням понять ''іронія'' та ''сарказм'';
– визначенням явища бізнес перемовин у форматі телевізійного шоу ''Shark Tank. Season 3'';
– встановленням функцій використання іронії та сарказму в бізнес перемовинах.
Мета та завдання роботи зумовили вибір основних методів дослідження, серед яких
використовувалися: гіпотетико-дедуктивний метод, який визначив добір фактичного матеріалу; метод
аналізу словникових дефініцій, застосований для виявлення значень досліджуваних понять;
компонентний аналіз, здійснений для встановлення семантичного значення одиниць, які вживаються для
номінації гумору, жарту, іронії, сарказму; ономасіологічний аналіз використано для встановлення
відношення лексичної одиниці до позначеного фрагменту об’єктивної реальності; контекстуальний
аналіз, спрямований на визначення змісту номінативних одиниць відповідно до конкретного контексту;
імплікаційний аналіз використано для встановлення глибинної структури мовленнєвого акту.
Матеріалом дослідження слугували бізнес перемовини у форматі телевізійного шоу ''Shark Tank.
Season 3'' обсягом 550 фрагментів тексту, що містять приклади іронії та сарказму.
Гумор заснований на культурних знаннях людини, яка перебуває в групі, і його використання
зміцнює відчуття єднання групи, оскільки спільне почуття гумору може сприйматися як обмін секретним
кодом [2]. За допомогою гумору ми ототожнюємо себе з певною групою людей, об’єднаних звичаями і
певними рисами. У цьому виражається релятивістська природа гумору. Етнічний характер гумору
© Мосейчук О. М., Разгонова К. С., 2014
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відображає забобони, якими ми керуємося, і демонструє, як ці забобони продовжують визначати
(принаймні частково) наше розуміння того, хто ми є.
Однією із головних суспільних функцій використання гумору є соціалізація, а також зведення до
мінімуму загрози позитивній репутації, скорочення соціальної дистанції [3: 299]. Уміння жартувати
створює позитивний образ учасника спілкування, а відсутність почуття гумору – ускладнює входження
людини до групи.
Гумор є важливою складовою сучасного дискурсу і високо цінується в суспільстві. У західній
цивілізації гумор є невід’ємною частиною щоденної взаємодії та соціалізації.
Отже, уміння жартувати створює позитивний образ учасника спілкування і сприяє його успіху.
Відсутність почуття гумору, навпаки, відчужує, ускладнює входження людини до групи, робить
неможливою нейтралізації соціальної опозиції ''свої'' – ''чужі''.
Засобом реалізації гумору є жарт. В. О. Самохіна розглядає жарт як гумористичний текст малої
форми з несподіваною комічною кінцівкою (пуантом), який характеризується розрядженням напруги від
очікування й виявляється в сміховій peaкції, а також здатний регулювати гумористичну комунікативну
діяльність людей. Жарт є засобом мовленнєвого впливу на комунікативну поведінку учасників
спілкування. Основна мета жарту – розсмішити адресата. Однак, нерідко жарт стає знаряддям образи,
глузування, знущання [1: 119-128; 4: 23-27].
У сучасній лінгвістиці існують спроби детальнішої класифікаціє поняття ''жарт''. Так, серед
мовленнєвих жартів комічного виокремлюють жарт-натяк, відвертий жарт, шалапутство, етикетний
жарт, нейтральний жарт, ущипливість (дошкульність), іронія, розіграш (практичний жарт), глузування
(кепкування), сарказм, знущання, єхидство [5: 46-47]. Але ми вважаємо таку класифікацію недоречною
через неоднорідність критеріїв. До того ж виділені одиниці є вкрай близькими за значенням і можуть
бути об’єднані у вужчі групи (наприклад, жарт-натяк, жарт-розіграш можуть бути актуалізовані у формі
доброзичливої іронії, глузування або, навіть, знущання).
Доречніше класифікувати жарти окремо за шкалою агресивність-неагресивність, за комунікативнопрагматичною спрямованістю та за формальною структурою комунікативного типу речення.
За критерієм агресивність-неагресивність жарти можна поділити на іронічні та сатиричні.
За комунікативно-прагматичною спрямованістю жарт може відображати одразу велику кількість
комунікативних дій: натяк, вихваляння, обіцянка, вибачення, глузування, знущання, порада, захист,
привітання, заклик, комплімент, образа, соціальна орієнтація, лестощі, тематична переорієнтація тощо.
За формальною структурою комунікативного типу речення: ствердження, запитання (усі види),
заперечення, запитання-заперечення, їх повна та еліптична форми.
За обсягом та складністю – від слова-речення до тексту, або сукупності текстів, тобто
інтертекстуальні жарти.
За стилістичною характеристикою жарти можуть бути високого стилю, нейтрально-нормативні,
знижені-субстандартні, непристойні та заборонені.
За жанровими характеристика жарти можна поділити на шалапутство, етикетний жарт, розіграш, анекдот.
Згідно значень, які подає словник, такі поняття, як ущипливість (насмішка, їдке зауваження),
глузування (образливий жарт, знущання), знущання (зле глузування, образа або образливий вчинок,
поведінка по відношенню до когось), єхидство (злість, їдкість, підступність) та їдкість (зле глузування,
насмішка з метою докучити комусь) можуть бути об’єднані поняттям сарказм (глузування, зла іронія,
їдко-глузливе зауваження) [6].
Згідно словника синонімів іронія відноситься, переважно, до манери говорити або писати, в яких
справжнє значення суперечить вираженому. У більш глибокому значенні під іронією розуміють якість
розуму людини сприймати розбіжності між явищем і реальністю, чи між тим, що обіцяно і тим, що
виконано; а також форму гумору чи дотепності, яка має на меті розкриття знущання, закладені в цих
протиріччях. Сарказм визначають, переважно, як злий, гіркий гумор, призначення якого ранити. Мета
сарказму – намір зробити жертву об’єктом насмішок [7: 77].
Отже, сарказм відрізняється від іронії навмисно агресивною спрямованістю. Іронія виконує цілу
низку функцій (від доброзичливого жарту, демонстрації дотепності до засудження). Сарказм є вищим
ступенем іронії. Сутність сарказму не вичерпується лише високим ступенем глузування та викриття, а
полягає, передусім, у співвіднесенні двох інформаційних планів – імпліцитного та експліцитного. В
іронії надається лише другий план та повністю витримується двозначність. У сарказмі двозначність
навмисно послаблюється. Сарказм, на відміну від іронії, не характеризується спокійним відношенням до
предмету зображення або ж грою з ним. Сарказм вирізняється тоном обурення. Таким чином, можна
зробити висновок, що сарказм співвідноситься з агресією, а іронія – ні.
Більшість західних учених ототожнює поняття ''сарказм'' та ''іронія''. У сучасному мовознавстві іронія
та сарказм вивчаються у наступних аспектах:
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1. Прагматика. Іронія розглядається як невідповідність між висловлюванням та значенням, як
нещирий мовленнєвий акт [8: 406]. Сарказм виокремлюють як незалежний мовленнєвий акт, вивчаючи
його еволюцію від тропу до більш складного висловлювання [9: 161-183].
2. Соціальна прагматика. Іронія та сарказм – це стратегії непрямого впливу спільноти з метою
критики позиції невизначеного соціального актора [10: 297-335].
3. Психолінгвістика. Вивчення іронії фокусується на набутті дітьми здатності іронізувати [8: 407].
Сарказм – це форма знущання, яка може нанести образу, засіб виокремити себе за рахунок пригнічення
інших [11: 135].
4. Нейрофізіологія. Вивчення нейробіології функціонування іронії підкреслює роль правої півкулі
головного мозку людини в сприйнятті гумору [12: 288-300].
5. Соціолінгвістика. Іронія і сарказм функціонують як ''засіб нападу, засіб встановлення контакту і
передачі інформації'', засіб донесення ''вічних істин'' [13]. Найчастіше сарказм використовується з метою
наголосити на чомусь, підтримати когось, як реакція на незначне подразнення, чи навіть як непряма
догана [14: 105].
Отже, сарказму та іронії характерними є функції дискредитації того, що чи хто описується; прагнення
до самоствердження; та маскувальна функція (метою якої є обійти цензуру, виразити те, що заборонено).
Оскільки метою нашого дослідження є визначення функцій іронії та сарказму у ділових перемовинах,
вважаємо за потрібне окреслити властивості контексту реалізації досліджуваних явищ.
Дослідники перемовного процесу стверджують, що перемовини – це кооперативний процес та
спілкування [15: 21-22], ''основна ілюстрація соціальної взаємодії'' [16: 18]. Перемовини також
визначають як відносини, вмотивовані співробітництвом та конкуренцією, між двома або більше
сторонами; як ''процес спільного ухвалення рішень'' [17]. Учасники переговорів також хочуть
задовольнити власні потреби, не пов’язані з питаннями, щодо яких ведуться переговори [18].
В умовах глобалізації світової торгівлі потреба в проведенні переговорів зростає. Частотність зустрічей
сприяє налагодженню більш тісних відносин між учасниками переговорів та знижує напруженість у
дискусійному процесі [19: 14]. Наприклад, у деяких країнах, таких як Великобританія чи Ірландія, гумор
широко використовується для створення невимушеної атмосфери, з метою розрядити нудьгу і напруженість,
як засіб маскування агресії. У Північній Америці промови або презентації практично завжди починаються з
жарту. Однак в інших культурах використання гумору в робочій атмосфері є недоречним: жарт посеред
переговорів трактуватиметься як легковажний або цинічний вчинок [20: 15].
У дослідженні розглядалися перемовини у форматі телевізійного шоу ''Shark Tank. Season 3''. У шоу
провідні бізнесмени – ''Акули'' – розглядають пропозиції підприємців-винахідників iз метою подальшого
інвестування представлених ідей. Звичайно формат телевізійного шоу дещо трансформує або деформує
традиційні перемовини, оскільки учасники працюють на камеру та аудиторію, однак загалом структура
процесу перемовин збережена.
Розглянемо прагматику функціонування іронії та сарказму в епізоді про винахідника Марка Саллівана і
представлений ним генератор. Перші іронічні відтінки спостерігаються вже підчас презентації Марка
Саллівана після згадки про те, що відходами виробництва є марганець та золото: Barbara Corcoran – Gold?
Mark Sullivan – Gold. Barbara Corcoran – G-o-l-d? Mark Sullivan – Gold. G-o-l-d. Дублювання та вимова по
літерах слова gold у вигляді запитання імпліцитно висвітлює недовіру з натяком на глузування.
Інша ''акула бізнесу'', Роберт Хьоджавек, висловлює недовіру з відтінком сарказму, оскільки в його
словах відчувається агресивність. Поверхнева прагматична структура першого рівня, що постає у вигляді
щирого запиту про більш детальну інформацію, і, на перший погляд, реалізується у вигляді мовленнєвого
акту перепитування з метою підтвердження інформації, насправді є непрямим мовленнєвим актом
звинувачення у безумстві, що має досить складну глибинну прагматичну структуру. Роберт Хьоджавек
обирає тактику моделювання поведінки обвинувача у суді: Robert Herjavec – We suck water in and we make it
spin really fast...Mark Sullivan – Right. Robert Herjavec – ... and we produce electricity on the one hand... Mark
Sullivan – Right. Robert Herjavec – ... and gold bars in the other. That’s it? Він підводить Саллівана до зізнання,
змушує аудиторію зрозуміти абсурдність проекту шляхом гіперболізації процесу виробництва (навмисне
іронічне спрощення – We suck water in and we make it spin really fast) та прибутків (навмисне іронічне
перебільшення – produce ... gold bars). Поверхнева прагматична структура другого рівня має вигляд
логічного міркування вголос, нібито спроби щиро зрозуміти. Насправді ж, метою поведінкової схеми
Роберта Хьоджавека є загнати Саллівана у глухий кут, притиснути до стіни і, врешті-решт, викрити
публічно. Салліван змушений погоджуватися, адже формально (на рівні поверхневої прагматичної
структури) Хьоджавек просить підтвердити інформацію, надану Салліваном.
Кульмінацією макромовленнєвого акту викриття є непрямий мовленнєвий акт звинувачення Кевіна
О’Лірі (''іншої акули''), який підхоплює гру Роберта: Mark, how long are you visiting Earth? Висловлення
має викривальний модус з імплікацією ЩО І ПОТРІБНО БУЛО ДОВЕСТИ. Викриття також має складну
прагматичну структуру. По-перше, воно побудоване у формі запитання. По-друге, воно має метафоричну
структуру: стверджується, що Салліван відірваний від економічних реалій як нібито він давно був на
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Землі. По-третє, мовленнєвий акт викриття безумства Саллівана метонімічно спрямовано: відірваність
Марка Саллівана від економічної реальності є критикою його проекту (за партонімічною схемою
ЦІЛЕ→ЧАСТИНА).
Згодом Кевін О’Лірі робить черговий іронічний випад: What about the other 999 inventions? Have you
ever made any money with those? Висловлення має смисловий зв’язок iз представленням Саллівана на
початку: I’m an inventor with over one thousand inventions. Формальна структура висловлювання О’Лірі
виражена запитанням, однак насправді це ствердження того факту, що і з іншими відкриттями Саллівана
справа не краща.
Іронічне глузування доброзичливого характеру еволюціонує в розмові в агресивно забарвлений
сарказм. Абсурдність проекту та викриття безумства Саллівана дають підстави ''акулам'' гостро
висловлюватись для вираження критики та обурення: Daymond John – It’s a very fun line to be a genius. I’m
just asking you: has anybody ever said to you ''You’re crazy''? Mark Sullivan – No. I’ve won engineering
awards. I don’t smoke. I don’t drink. Kevin O’Leary – I’m thinking maybe you should. Формально даючи
пораду (I’m thinking maybe you should.), Кевін О’Лірі насправді протиставляє шкідливі звички типу
куріння та алкоголізму інженерним здібностям та досягненням Саллівана, зводячи, таким чином,
нанівець їх цінність.
Послуговуючись тактикою обвинувача в суді Роберт Хьоджавек виголошує вирок: Robert Herjavec –
Look, Mark, enough of this. I’m making you a general offer. I give you a 50 000 if you can make O’Leary to give
950 cause that man loves gold more than any other human being I’ve ever met. Kevin O’Leary – Oh I could just go
by ... if I had 50 000 dollars. Robert Herjavec – But that’s not fun! That’s not fun! Після викриття Саллівана у
безумстві Хьоджавек явно знущається над ним, оскільки давати грошей не збирається. У своїй пропозиції
(на рівні поверхневої прагматичної структури) він саркастично глузує, даючи зрозуміти Саллівану, що його
справа вже вирішена. І далі вже не так агресивно іронізує з приводу серйозності вирішуваного питання (But
that’s not fun! That’s not fun!). Прагматична структура першого рівня, що постає у вигляді окличного
речення у функції заклику бути серйозним, насправді є звичайним кепкуванням.
Коли Салліван залишає аудиторію, ''акули'' обмінюються враженнями: Robert Herjavec – Maybe we are
just too simple. Kevin O’Leary – Maybe that was the best deal... Звичайні речення за формальною
прагматичною структурою сповнені самоіронією, а глибинна прагматична структура виражається у
непрямому мовленнєвому акті глузування над абсурдністю представленого проекту загалом та
безумством його автора зокрема.
Аналіз функціонування жартів у бізнес перемовинах узагальнено представлений у схемі 1.1.
Сарказм та іронія у розглянутих змодельованих перемовинах використовувались у функції викриття і
висміювання, а також задля задоволення власних потреб ''акул бізнесу'', тобто з метою підкреслити свій
професіоналізм, викликати повагу до себе.
Схема 1.1.
Прагматичний аналіз англомовних жартів у бізнес перемовинах
Barbara Corcoran – Gold? Mark Sullivan – Gold. Barbara Corcoran – G-o-l-d? Mark Sullivan – Gold. G-o-l-d.
Поверхнева прагматична структура
Глибинна прагматична структура
GOLD? ... GOLD. … G-O-L-D?
НЕ МОЖЕ БУТИ!
ПЕРЕПИТУВАННЯ
ВИРАЖЕННЯ НЕДОВІРИ
ДУБЛЮВАННЯ
ГЛУЗУВАННЯ
Robert Herjavec – We suck water in and we make it spin really fast...Mark Sullivan – Right. Robert Herjavec –
... and we produce electricity on the one hand... Mark Sullivan – Right. Robert Herjavec – ... and gold bars in
the other. That’s it?
Поверхнева прагматична структура
Глибинна прагматична структура
WE SUCK WATER IN AND WE MAKE IT SPIN
НЕ ВІРЮ! ЦЕ АБСУРДНО!
REALLY FAST... AND WE PRODUCE
ELECTRICITY ON THE ONE HAND... AND
GOLD BARS IN THE OTHER.
ПУБЛІЧНЕ ВИКРИТТЯ
МІРКУВАННЯ ВГОЛОС
ПІДКРЕСЛЕННЯ АБСУРДНОСТІ
НАМАГАННЯ ЗРОЗУМІТИ
Kevin O’Leary – Mark, how long are you visiting Earth?
Поверхнева прагматична структура
Глибинна прагматична структура
HOW LONG ARE YOU VISITING EARTH?
В ЯКОМУ СТОЛІТТІ МИ ЖИВЕМО? ДОСИТЬ
НЕСТИ НІСЕНІТНИЦІ!
ВИКРИТТЯ
ЗАПИТАННЯ
КРИТИКА ПРОЕКТУ
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Kevin O’Leary – What about the other 999 inventions? Have you ever made any money with those?
Поверхнева прагматична структура
Глибинна прагматична структура
WHAT ABOUT THE OTHER 999 INVENTIONS?
ВИ ЗАЙМАЄТЕСЬ НЕ СВОЄЮ СПРАВОЮ!
HAVE YOU EVER MADE ANY MONEY WITH
РЕШТА ВИНАХОДІВ ТАКИЙ ЖЕ АБСУРД!
THOSE?
ЗАПИТАННЯ
ГЛУЗУВАННЯ
ПРОЯВ ЦІКАВОСТІ
КРИТИКА УЧАСНИКА
Daymond John – It’s a very fun line to be a genius. I’m just asking you: has anybody ever said to you ''You’re
crazy''? Mark Sullivan – No. I’ve won engineering awards. I don’t smoke. I don’t drink. Kevin O’Leary – I’m
thinking maybe you should.
Поверхнева прагматична структура
Глибинна прагматична структура
I’M THINKING MAYBE YOU SHOULD.
ВАМ ВЖЕ НІЧОГО НЕ ДОПОМОЖЕ!
ПОРАДА
КЕПКУННЯ
Robert Herjavec – Look, Mark, enough of this. I’m making you a general offer. I give you a 50 000 if you can
make O’Leary to give 950 cause that man loves gold more than any other human being I’ve ever met. Kevin
O’Leary – Oh I could just go by ... if I had 50 000 dollars. Robert Herjavec – But that’s not fun! That’s not fun!
Поверхнева прагматична структура
Глибинна прагматична структура
I GIVE YOU A 50 000 IF YOU CAN MAKE O’LEARY
ВАМ ВЖЕ НЕМАЄ ЩО ЛОВИТИ! СПРАВА
TO GIVE 950…
ВИРІШЕНА!
ПРОПОЗИЦІЯ
НАТЯК
ОКЛИЧНЕ РЕЧЕННЯ
КЕПКУВАННЯ
Robert Herjavec – Maybe we are just too simple. Kevin O’Leary – Maybe that was the best deal...
Глибинна прагматична структура
Поверхнева прагматична структура
ДИВАК ЩЕ ТОЙ! ПРОЕКТ – ПОВНЕ
MAYBE WE ARE JUST TOO SIMPLE… MAYBE
БЕЗГЛУЗДЯ! ЦІЛКОВИЙ АБСУРД!
THAT WAS THE BEST DEAL...
ГЛУЗУВАННЯ
СТВЕРДЖЕННЯ
ПРИПУЩЕННЯ
Отже, у ході вивчення зазначеного мовного матеріалу ми дійшли наступних висновків:
1. Гумор як засіб мовленнєвого впливу на комунікативну поведінку співрозмовників реалізується у
жарті, гумористичному тексті малої форми, що виступає засобом соціалізації, способом скорочення
соціальної дистанції, знаряддям досягнення власних цілей.
2. Жарти доцільно класифікувати за рядом ознак: критерієм агресивність-неагресивність,
комунікативно-прагматичною спрямованістю, формальною структурою комунікативного типу речення.
3. Сарказм та іронія є видами жарту за шкалою агресивність-неагресивність. Дослідження базується
на розмежуванні понять ''іронія'' і ''сарказм'', визнанні за іронією низки функцій від доброзичливого
жарту до засудження, співвіднесенні сарказму з агресією.
4. Аналіз змодельованих перемовин на прикладі телевізійного шоу ''Shark Tank. Season 3'' показав, що
іронія та сарказм використовувались здебільшого задля викриття, висміювання, глузування і кепкування.
Фактор формату телевізійного шоу безперечно наклав відбиток на перемовини, що проявилося у роботі
''акул'' і учасників на аудиторію та на камеру. Асиметричність перемовин виявилася у набутті сарказмом
функцій маркеру домінуючого статусу: ''акули бізнесу'' використовували сарказм задля самореалізації та
самовихваляння.
5. Зважаючи на постійні зміни, що відбуваються в усіх сферах життя, перспективним є вивчення
функціонування іронії та сарказму в інших комунікативно-прагматичних контекстах перемовин.
Доцільним також вбачається контрактивне вивчення досліджуваних явищ в англійській, українській та
інших мовах світу з метою виявлення особливостей вживання і можливостей передачі при перекладі.
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Мосейчук О. М., Разгонова К. С. Функционально-прагматические особенности реализации иронии и
сарказма в контексте бизнес переговоров.
Статья посвящена изучению юмористического общения и исследованию шуток, порождаемых в этой
коммуникации, а также выявлению иронического или саркастического окраса речевых актов общения и
функций их использования. Методом исследования выбран импликационный анализ. Предложена
собственная классификация шуток за рядом критериев; установлены различия в функционировании
иронии и сарказма. Осуществлен анализ функций юмора в деловых переговорах на материале
американского телевизионного шоу ''Shark Tank. Season 3''.
Ключевые слова: юмор, шутка, ирония, сарказм, бизнес переговоры.
Moseichuk O. M., Razgonova K. S. Functional and Pragmatic Peculiarities of Irony and Sarcasm in the
Context of the Business Negotiation Discourse.
The article seeks to provide the pragmatic analysis of the ironic or sarcastic speech acts in the business
negotiation discourse. The methodology of the research comprises the implicational analysis along with
componential, onomasiological and contextual types of the analysis. The investigation studies irony and sarcasm
functions in the context of business negotiations, a case study of the American television show ''Shark Tank.
Season 3''. Humor, being a form of persuasion, can be actualized as a joke to function as a means of
socialization, social distance reduction as well as leverage for personal advantage. The process of globalization
increases the need for business negotiations with the humour playing a significant role by functioning as a tool
of achieving the goal or solving problems, team building and negotiation management. The jokes are suggested
to be classified according to the criteria of aggressiveness, pragmatic orientation and formal communicative
structure. Irony and sarcasm are differentiated as nonaggressive and aggressive types of the joke respectively.
The pragmatics of the phenomena under the analysis comprises unmasking, ridicule, mockery, kidding, selffulfillment and self-glorification. The asymmetry of business negotiation springs from sarcasm being a typical
feature of the master status. Irony is a representative of both superior and inferior social statuses.
Keywords: humour, joke, irony, sarcasm, business negotiations.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ В
УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті розглянуто радикальні зміни у системі професійної підготовки майбутніх перекладачів,
зумовлені такими зовнішніми чинниками, як інтеграційні процеси у галузі вищої освіти, що спрямовані
на створення єдиного європейського простору освіти. У статті обґрунтовано, що фахова підготовка
потенційних перекладачів у вузі здійснюється в межах курсу теорії та практики перекладу, метою
якого є формування у студентів базових знань, умінь та навичок, які дозволяють перекладачу успішно
вирішувати свої професійні завдання. Особливе місце у структурі підготовки перекладачів займає
базова лінгвістична підготовка, яка закладає фундамент для професійної перекладацької освіти,
головною метою якої повинно стати формування професійної мовної особистості перекладача.
Ключові слова: євроінтеграція, підготовка майбутніх перекладачів, усний та письмовий переклад,
типологія перекладацьких помилок.
Постановка проблеми. В умовах посилення процесів глобалізації та прагнення України інтегруватися до
європейського простору зростає обсяг міжнародної співпраці, що сприяє розширенню відповідних контактів.
Результатом цього є постійне зростання потреби суспільства в якісному перекладі для забезпечення
різноманітних потреб. Якість перекладу, у свою чергу, залежить від ступеня сформованості відповідних
складових фахової компетенції перекладача, зокрема предметної, лексичної та професійно-технічної.
Відомо, що переклад може здійснюватися як в усній, так і в письмовій формі. На відміну від письмового,
де зазвичай є достатньо часу, щоб користуватися допоміжними матеріалами (словниками тощо), в усному
перекладі такої можливості немає. Перекладач має прийняти рішення миттєво і самостійно. Якість усного
перекладу залежить від обсягу словникового запасу перекладача в обох мовах, його фонових знань, рівня
сформованості навичок та умінь усного перекладу, а також володіння широким спектром способів перекладу
(наприклад, калькуванням, контекстуальною заміною, описовим перекладом тощо), задовільної дикції,
високого темпу мовлення перекладача та його психологічної стійкості (тобто здатності зберігати
концентрацію в умовах стресу). Таким чином, усний переклад є надзвичайно складною діяльністю, яка
потребує координації низки механізмів в умовах суттєвих обмежень у часі [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти професійної підготовки майбутніх
перекладачів стали предметом досліджень Ю. Колоса (інформаційно-технологічні компетентності), А. Козак
(перекладацька культура), С. Панова (підготовка технічних перекладачів), З. Підручної (комунікативна
компетентність), О. Рогульської, А. Янковця (формування професійної компетентності перекладача засобами
інформаційно-комунікаційних технологій), Н. Соболь (індивідуальний стиль професійного спілкування),
Ж. Таланової (професійний світогляд перекладача), О. Чередниченка (професійна компетенція письмового та
усного перекладача), Л. Черноватого (фахова компетентність перекладача), С. Швачко (синхронний
переклад), О. Шупти (методика готовності до професійної творчої діяльності). Теоретичні та методичні засади
викладання перекладу, а також проблеми розвитку перекладознавства вивчали В. Карабан, В. Комісаров,
І. Коміссаров, І. Корунець, Л. Латишев, Г. Мірам, Р. Міньяр-Бєлоручев та ін.
Актуальність теми дослідження. Стрімкий розвиток міжнародних відносин, інтенсифікація
інтеграційних процесів у вищій освіті, глобалізація суспільно-політичних і соціально-економічних
трансформацій, динаміка інформаційно-комунікаційних технологій, посилення професійної мобільності
населення, зростання інтересу до порівняння моделей освіти й культури різних країн актуалізують
соціальне замовлення держави на підготовку фахівців, які вміють полегшувати процеси обміну
інформацією між представниками різних культур та задовольняти потреби споживачів перекладацьких
послуг. Суспільна потреба у висококваліфікованих, конкурентоспроможних перекладачах-професіоналах
зумовлює пошук і розроблення якісно нових підходів до їхньої професійної підготовки відповідно до
світових стандартів. Вітчизняна практика засвідчує, що рівень професійної підготовки перекладачів не
завжди відповідає сучасним вимогам держави, інтенсифікованим потребам особистості та роботодавців, з
огляду на що нагальною стає проблема досягнення компромісу між запитами суспільства, рівнем
професіоналізму перекладачів і результатами їхньої фахової діяльності [2]. За таких умов проблема
професійної підготовки перекладачів набуває особливої актуальності, а її розв’язання потребує
кардинальних змін у вітчизняній системі вищої освіти. Важливим джерелом формування нової стратегії
розвитку системи вищої освіти в Україні, в умовах якої реалізують професійну підготовку перекладачів, є
об’єктивне вивчення й аналіз досвіду зарубіжних країн, що відіграють провідну роль у міжнародному
освітньому просторі. У цьому контексті науковий інтерес становить збагачення вітчизняної педагогічної
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науку новими ідеями щодо вдосконалення законодавчо-нормативного, структурно-змістового та
процесуального складників професійної підготовки перекладачів.
Метою даної статі є обґрунтування необхідності реорганізації системи професійної підготовки та
визначення ефективних шляхів навчання майбутніх філологів англомовного перекладу.
Виклад основного матеріалу. Кінець ХХ – початок ХХІ ст. характеризується євроінтеграційними
процесами, спрямованими на розбудову єдиного освітнього світового простору. Для досягнення даної
мети необхідна повна модернізація систем професійної підготовки країн ЄС, в тому числі й України.
Визначення стратегічних напрямів розвитку системи професійної підготовки майбутніх філологів
стало пріоритетом діяльності спеціальної групи європейських експертів (Working group A), яка
визначила вимоги до формування широкого спектру нових компетентностей перекладачів, зумовлених
змінами в політичному, економічному та соціальному житті сучасного європейського суспільства [2: 48].
Успішна реалізація майбутніх перекладачів повною мірою залежить від їхньої професійної
підготовки, якостей і вмінь. Професія перекладача вимагає широких знань (лінгвістичних,
екстралінгвістичних, загальнокультурних із галузі країнознавства, історії і літератури, а також знань,
необхідних для перекладу в спеціальних галузях − економіці, техніці, юриспруденції, політиці, освіті,
медицині і т. ін.). Крім того, професійна підготовка майбутніх перекладачів є процесом формування
їхньої комунікативної компетентності, що передбачає нормативно-правильне й функціонально-адекватне
володіння всіма видами мовленнєвої діяльності іноземною мовою на рівні, близькому рівню носія мови.
Як правило, фахова підготовка потенційних перекладачів у вузі здійснюється в межах курсу теорії та
практики перекладу, метою якого є формування у студентів базових знань, умінь та навичок, які
дозволяють перекладачу успішно вирішувати свої професійні завдання.
Особливе місце у структурі підготовки перекладачів займає базова лінгвістична підготовка, яка
закладає фундамент для професійної перекладацької освіти, головною метою якої повинно стати
формування професійної мовної особистості перекладача. У процесі лінгвістичної підготовки
перекладача професійно значимими стають такі компетенції як [3; 4: 21]:
1. Семантична – здатність мобілізувати ресурси (системні знання, вміння, особистісні якості),
необхідні для вилучення і передачі змісту.
2. Інтерпретативна – здатність мобілізувати ресурси, необхідні для визначення контекстуального
значення мовленнєвих засобів та їх трансформації.
3. Текстова – здатність мобілізувати ресурси, необхідні для текстової діяльності: відтворювати текст,
а також розрізняти тип, жанр і стиль тексту.
Формування на рідній мові і розвиток цих компетенцій на іноземній сприятиме утворенню первинних
перекладацьких навичок. Тому, базова лінгвістична підготовка є фундаментом для професійної
перекладацької освіти.
Важливою умовою, яка сприяє формуванню і розвитку вищезазначених лінгвістичних компетенцій у
навчальному процесі є розв’язання різних перекладацьких завдань і ситуацій, направлених на розвиток
навичок контекстуальної здогадки, компресії, трансформації граматичної структури висловлювання,
переформулювання і перефразування змісту, оперування синонімічними та антонімічними засобами,
прогнозування ситуації (завершення незакінченого висловлювання), вилучення і утримання в пам’яті
основної інформації прослуханого висловлювання (власних назв, дат, цифр, імен) тощо.
Швидкий ріст комп’ютеризації та стрімкого розповсюдження найновіших технологічних засобів
змінили зміст і умови сучасної професійної перекладацької праці. В умовах сьогодення необхідними
стають такі професійні якості перекладача, як здатність працювати в стресових умовах; аналізувати,
компресувати, редагувати текст, дотримуючись обмеженості часу; відчувати мову, характерну для
засобів відеоінформації; швидко приймати рішення і брати на себе відповідальність за якість перекладів
перед замовниками, телевізійними кампаніями, розповсюджувачами відеофільмів, виробниками СД;
здатність працювати в команді, співпрацювати з спеціалістами інших галузей і різним рівнем
авторитарності; юридична грамотність.
Збільшення обсягу і диверсифікація вимог до перекладу як професійної діяльності призвели до зміни
ринку перекладацьких послуг. Змінюються традиційні уявлення про перекладацьку діяльність,
ускладнюється професійна модель перекладача, з’являються нові перекладацькі спеціальності: переклад
супровід (гід-перекладач), переклад фільмів, відеоконференції, перекладач-укладач технічної
документації, субтитрів, перекладач реклами тощо.
Але в сучасних умовах, здійснюючи переклад значного обсягу інформації, перекладачі часто вдаються у
своїй діяльності до буквального перекладу іншомовних лінгвістичних конструкцій у результаті чого
переклад перестає бути адекватним та якісним. На даний час при наявності достатньої кількості
перекладачів лише певна її частина може успішно вирішувати питання перекладу з урахуванням вимог
сьогодення. Перекладацька робота частіше виконується у стресовій обстановці в колективі. Це вимагає від
перекладача умінь встановлювати контакти, вести переговори. Уявлення про письмового перекладача, який
працює в кабінеті серед словників, міняється. Тепер це людина, яка вступає в діалог, це спеціаліст, який діє,
визначає свою галузь і роль в багатомовній комунікації. Сьогодні він сам вирішує, які завдання він може чи
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не може виконувати. Перекладач сам встановлює контакти із замовниками, проявляє ініціативу у пошуку
замовників, розповсюджує пропозиції про свої послуги. Тому професію перекладача може засвоїти лише
людина, яка володіє певним складом мислення, стабільною нервовою системою, високим рівнем
вербального інтелекту, інтерпретативними здібностями [5: 23].
Успішна підготовка залежить від правильного підбору інноваційних шляхів навчання. Поява в
світовій теорії і практиці навчання іноземних мов багаточисленних методів призводить до необхідності
їх розмежовування по найбільш важливим компонентам і ознакам. Загалом методи, які функціонували і
функціонують зараз, можуть відрізнятися чи співпадати: за загальнопедагогічними і методичними
цілями і принципами навчання; за співвідношенням рідної і іноземних мов і ролі граматики у навчанні;
за організацією мовного і мовленнєвого матеріалу іноземної мови; за організацією діяльності і ролі
викладача і студентів у навчальному процесі; за використанням різних психічних станів тих, хто
навчається і ступеня інтенсивності навчання іноземній мові; за використанням ТЗН та іншим ознакам [6].
Умови підготовки майбутніх перекладачів значно змінились за останні 10-15 років: відійшли в
минуле обов’язкові для всіх підручники, жорсткі умови щодо організації педагогічного процесу,
відкриваючи дорогу самостійному відбору, ініціативі, творчості вчителя [1]. Це накладає на викладача
багато додаткових обов’язків: необхідність грамотно вибирати загальну стратегію навчання, конкретні
прийоми, які відповідають його особистісним особливостям, запитам і можливостям його студентів,
умовам в яких відбувається навчання; підручники, які рекомендуються в якості основних і додаткових,
книги для самостійного читання та ін.
Основною метою викладача є ознайомлення майбутніх перекладачів із труднощами перекладу. Студенти
мають знати, що переклад повинен бути точним, а саме передавати саме те, що написано, не більше не менше,
а також у ньому має бути ясність та точність, незважаючи на ступінь чіткості оригіналу. Основною
проблемою перекладу є необхідність поєднання знання іноземної мови із базовим знанням у різних галузях.
Проте повнота та точність перекладу, передусім, залежить від правильності визначення граматичної форми,
синтаксичної конструкції та структури речення. Володіння цими способами та навичками, а саме перекладу
граматичних труднощів – головна мета навчання студентів технічних факультетів.
Серед лексичних труднощів перекладу В. І. Карабан виокремлює "багатозначність слів (термінів) та
вибір адекватного словникового відповідника або варіанта перекладу слова (терміна), особливості
вживання загальнонародних слів у текстах, правильне застосування того чи іншого способу перекладу
лексики, визначення межі припустимості перекладацьких лексичних трансформацій, переклад термінівнеологізмів, абревіатур, такі як "фальшиві друзі" перекладача, псевдоінтернаціоналізми, лексикалізовані
форми множини іменників та терміни-омоніми, етноспецифічна лексика і етнонаціональна варіантність
термінів, іншомовні слова і терміни в англійських науково-технічних текстах, різного роду власні імена і
назви (фірм, установ і організацій) тощо" [6: 13]. З усіма цими труднощами викладач іноземної мови має
ознайомити студентів, надати їм більш детальну інформацію на прикладах, дати можливість студентами
перевірити одне одного за допомогою колективних співбесід або усних перекладах.
Дуже частим явищем є граматичний буквалізм, що призводить не тільки до порушення норм мови
перекладу, а й до різних викривлень у передачі смислу оригіналу. Студент може допускати деякі
погрішності при перекладі стилістичного плану: використовувати достатньо важкі конструкції, часто
повторюватись, проте не треба забувати про деякі помилки, які недопустимі, через які текст перекладу
втрачає ідею та смисл: неясність, перекладацький буквалізм, перекручення, вольність тексту. Для
уникнення цих проблем студентам можна запропонувати скласти синонімічні (антонімічні) ряди,
перекласти словосполучення одним словом та ін. Ще одним дефектом у перекладі студентів є неясність.
Неясність при перекладі нерідко виникає через громіздкість синтаксичних конструкцій оригіналу.
Проблема буквалізму полягає в тому, що при перекладі з оригіналу студенти здійснюють переклад
кожного слова послідовно чим самим текст перекладу стає незрозумілим та складним для читання.
В результаті здійсненого дослідження, необхідно зазначити, що загальні знання і уявлення про
переклад не забезпечують вміння адекватно сформулювати мету перекладу. По-перше майбутній
перекладач повинен знати мову перекладу в ступені, достатньому для грамотного викладу інформації, яку
він отримує, по-друге глибокі – знання спеціальної термінології як мови оригіналу, так і мови перекладу, з
чого і слідує знання техніки, до якої відноситься сам текст перекладу і особливо володіння різними видами
перекладу. Залежно від перекладу виділяють різні види технічного перекладу: повний письмовий переклад,
реферативний, анотований, переклад заголовків та усний переклад. Звісно у кожному з цих видів
виникають ще проблеми, оскільки текс оригіналу може містити в собі ту форму тексту чи терміни, які не
властиві мові перекладу і тому перекладач (студент) при перекладі може вилучати щось чи додавати, тим
самим змінювати текст оригіналу, чим спричинює неадекватність перекладу. Тому щоб цього уникнути
студент повинен згоджувати сам текст оригіналу, зрозуміти, що саме автор хотів цим сказати. Більшість
перекладачів удосконалює свою майстерність у перекладі шляхом розробки підходу до перекладу,
здатністю побачити усю складність перекладу наукового стилю та вирішувати її.
Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що для досягнення необхідних результатів у підготовці
майбутніх перекладачів, необхідно навчати аналізувати текст оригіналу, знаходити основну думку, яку
автор намагався передати. Особливу увагу приділяти граматичним формам, які притаманні мові
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перекладу, наприклад пасивному стану англійської мови, який в українській мові відсутній. Тим самим,
мінімізувати кількість помилок при перекладі, зробивши текст адекватним.
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Полищук Л. П. Инновационные тенденции в профессиональной подготовке будущих переводчиков в
условиях формирования европейского пространства высшего образования.
В статье рассматриваются радикальные изменения в системе профессиональной подготовки будущих
переводчиков, предопределенные различными внешними факторами. В статье обоснованно, что
профессиональная подготовка потенциальных переводчиков в вузе осуществляется в рамках курса
теории и практики перевода, целью которого является формирование у студентов базовых знаний,
умений и навыков, которые позволяют переводчику успешно решать свои профессиональные задания.
Ключевые слова: евроинтеграция, подготовка будущих переводчиков, устный и письменный перевод,
типология переводческих ошибок.
Polishchuk L. P. Іnnovational Tendencies in the Future Translators' Professional Training in Conditions of
Eurospace Formation of High Education.
The research deals with the innovation in training the future translators, predetermined by such external factors
as integrational processes, which is directed on the creation of European space. The article dwells on the training
of potential translators in high school and is connected with the mastering the theory and practice of translation
teaching that helps to form the students′ fundamental knowledge in the translation and develop their skills in oral
and written translations which allows the translator to solve the professional tasks with the advantage.
Keywords: eurointegration, future translators' preparation, oral and written translation, typology of
translational mistakes.
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НЕВІДПОВІДНІСТЬ ЖІНОК УТИЛІТАРНИМ НОРМАМ ЯК ДЖЕРЕЛО СМІХОВОГО ЕФЕКТУ
АНГЛОМОВНОГО АНЕКДОТУ
У статті досліджено когнітивні механізми створення сміхового ефекту англомовного анекдоту,
закорінених на невідповідності жінок утилітарним нормам. Результати аналізу мовної об’єктивації
стереотипних уявлень представників англомовної лінгвокультури демонструють кількісну й якісну
асиметрію у сміховій репрезентації жінок у текстах англомовних анекдотів. Знайдена кількісна та
якісна асиметрія відбиває найбільш соціально значущі гендерно специфічні вимоги до жінок як членів
англомовного соціуму. У підґрунті цих вимог лежать традиційні гендерні еталонні ролі берегинь
домашнього вогнища.
Ключові слова: англомовний анекдот, гендерні стереотипи, норми безпеки, норми реалізму,
норми розсудливості, утилітарні норми.
Ця стаття присвячена дослідженню когнітивних механізмів створення сміхового ефекту
англомовного анекдоту, закорінених на невідповідності жінок утилітарним нормам.
Результати ідеографічної параметризації стереотипних властивостей гендерних актантів предметнореферентних ситуацій, відбитих у текстах досліджуваних анекдотів, дозволяють поділити їх на природні,
тобто неконтрольовані, незалежні від індивіда, дані йому / їй 'від природи' й поведінкові, тобто засвоєні у
процесі соціалізації й виявлені у гендерно специфічних моделях поведінки, у тому числі й мовленнєвої.
Природні властивості актантів чоловіка та жінки, відображені в текстах аналізованих анекдотів,
поділяємо на природно-естетичні, що тематизують зовнішність й підлягають естетичній оцінці в
термінах красиво :: потворно та природно-телеологічні, що відбивають уявлення про специфіку
інтелектуальних та вікових характеристик англомовних чоловіка й жінки та є об’єктом телеологічної
оцінки в термінах ефективно :: неефективно.
Щодо співвідношення експлікації й імплікації у тематизації природних характеристик чоловіка й
жінки, то у переважній більшості анекдотів, навіть за наявності експліцитних декскрипцій типу homely /
ugly woman / man, pretty girl, he / she’s so dumb that, grandpa Morris, elderly gentleman, little old man,
nearsighted grandma, elderly nurse, my father’s eighty years old, my grandfather lived to be 90 years old тощо,
основна інформація про стереотипні уявлення представників англомовної лінгвокультури стосовно
зовнішності чоловіка й жінки має імпліцитний характер й виводиться адресатом у вигляді інференцій на
підставі мовленнєвих й немовленнєвих дій персонажів та реакцій на них інших персонажів, які,
відповідно, відбивають типові пресупозиції представників англомовної лінгвокультури. Експліцитні
засоби лише ідентифікують основних актантів відображених анекдотами предметно-референтних
ситуацій й функціонують в якості опор для прогнозування можливого розгортання предметнореферентної ситуації, тематизованої текстом анекдоту.
Поведінкові характеристики персонажів аналізованих анекдотів відбивають їх відповідність /
невідповідність етологічним нормам: морально-етичним, орієнтованим на інтереси соціуму, та
утилітарним, орієнтованим на інтереси індивіда [1: 32-35]. Морально-етичні норми засновані на
цінностях духовного рівня, й поведінка актанта у цьому випадку одержує етичну оцінку в термінах
припустимо :: неприпустимо. Утилітарні норми спираються на цінності екзистенціального рівня, і
поведінка гендерного актанта, кваліфікована стосовно цих норм, одержує утилітарну оцінку в термінах
корисно :: шкідливо.
Поведінкові характеристики перетинаються з властивостями характеру гендерних актантів, оскільки у
властивостях характеру закладена потенційна схильність / несхильність до того чи іншого типу поведінки.
У переважній більшості випадків мовна об’єктивація поведінкових характеристик чоловіка й жінки
відбувається імпліцитно: основна інформація виводиться адресатом із мовленнєвих й немовленнєвих дій
персонажів та реакцій на них інших персонажів, які відбивають стереотипні пресупозиції представників
англомовної лінгвокультури.
Актуальність дослідження визначається його антропоцентричною спрямованістю, що цілком
відповідає сучасним тенденціям вітчизняного мовознавства. Хоча англомовний анекдот вже був
предметом наукового аналізу [2-10], вказана проблема ще очікує висвітлення з позицій когнітивнодискурсивної парадигми, що й визначає новизну дослідження.
Мета роботи полягає у розкритті специфіки мовної об’єктивації гендерних стереотипів у текстах
англомовних анекдотів.
Об’єктом статті є тексти сучасних англомовних анекдотів, що відбивають гендерні стереотипи.
© Птушка А. С., 2014
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Предметом дослідження є мовні засоби сміхової репрезентації гендерних стереотипів у текстах
англомовних анекдотів.
Матеріалом дослідження слугували 3950 британських анекдотів, персонажами яких є жінки.
Утилітарні норми охоплюють норми розсудливості, норми безпеки та норми реалізму [1: 33-35].
Максима норм розсудливості Не слід надто перейматися зовнішністю репрезентована анекдотами
про жінок. Об’єктом висміювання стають жінки, які змінюють зовнішність за допомогою пластичної
хірургії, порівн. (1)-(2), комізм яких є наслідком невідповідності ситуації онтологічним нормам:
(1) She had her face lifted so many times the doctor ran out of skin, so he took some skin off her right thumb
and grafted it on to her nose. Now, every time she goes hiking, her nose shoves to the right [11: 49].
(2) – What’s the matter with her?
– Just had her face lifted.
– Wasn’t the operation successful?
– Yes, the operation was all right, but she had it lifted so many times, her face is out of focus [11: 50].
Об’єктом сміхової репрезентації стає також жінка, яка змінює зовнішність настільки часто, що
оточуючі її не впізнають. Сміховий ефект таких анекдотів полягає у гіперболізації цих змін до втрати
жінкою своєї ідентичності (неможливо сказати, блондинка вона чи брюнетка, оскільки кожен раз вона
виглядає по-іншому):
(3) – Was that a new girl I saw you with last night?
– No? Just the old one painted over [11: 263].
(4) – I’ve never met your wife; she’s a blonde, isn’t she?
– I’m not sure. She’s visiting a beauty shop this afternoon [11: 48].
Висміюються також жінки, які проводить надто багато часу у салонах краси, порівн. (5), де комізм є
результатом порушення чоловіком принципу ввічливості (натяк, що похід у салон краси не змінив її на
краще, ставить під удар самооцінку дружини):
(5) – I just got back from the beauty parlour. I was there three hours.
Too bad that you stayed so long and then didn’t get waited on [11: 471].
Ще однією максимою норм розсудливості, об’єктивованою у текстах досліджуваних анекдотів, є Не
слід надто перейматися одежею. Ця максима репрезентована анекдотами про жінок, де сміховий ефект
створюється порушенням принципу релевантності персонажем-жінкою (словосполучення to change twice
у складі висловлення білетера інтерпретовано нею як змінити одежу, у той час як адресат розуміє його
як зробити пересадку):
(6) Ticket seller: You’ll have to change twice before you get to New York.
Lady: Goodness me! And I’ve only brought the clothes I be standing up in! [11: 422].
Максима Слід піклуватися про своє здоров’я репрезентована асиметрично, ця максима
об’єктивована анекдотами виключно про чоловіків, про їх злісні звички, такі як куриво або алкоголь, а
також потяг до жінок та ін.
Наступна максима норм безпеки Слід бути обережним також є релевантною саме для чоловіків, які
виявляють надмірну задерикуватість, яка може коштувати їм неприємностей.
Відповідність жінки максимі норм реалізму Слід усвідомлювати реальний стан речей
об’єктивована анекдотами, в яких об’єктами сміхової репрезентації є жінка, яка виставляє себе на
посміховисько, не усвідомлюючи свого одіозного становища.
Висміюється дружина, що є жертвою чоловіка, неадекватного маскулінній символічній ролі лицаря,
насамперед, через його егоїзм й небажання приділяти увагу дружині:
(7) – Our gas range exploded and blew mother and father out of the house together.
– That’s terrible.
– Yeah, but it made mother very happy.
– Made your mother very happy?
– Yeah – that was the first time they’d left the house together in twenty years [11: 77].
Максима норм реалізму Не слід приймати необдуманих рішень об’єктивована в анекдотах про
жінку, де жінки стають персонажами які стоять на порозі одруження. Зокрема, об’єктом осміяння стає
дівчина, що за будь-яких обставин прагне вийти заміж, порівн. анекдот (8), сміховий ефект якого
заснований на невідповідності поведінки незаміжньої жінки очікуванням чоловіка-лицаря: 'прекрасна
дама' ладна вийти заміж за першого незнайомця, хто освідчиться по телефону:
(8) A man really loved a woman, but he was just too shy to propose to her. Now he was up in his years and
neither of them had ever been married. Of course, they dated about once a week for the past six years, but he
was so timid he just never got around to suggesting marriage much less living together.
But one day, he became determined to ask her the question. So he calls her on the phone,
– ''June.''
– ''Yes, this is June.''
– ''Will you marry me?''
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–– ''Of course, I will! Who’s this?'' [12]
З другого боку, ця максима є релевантною для дівчини, що приймає рішення про шлюб, не беручи до
уваги фінансовий стан майбутнього чоловіка й не усвідомлюючи, що від його фінансової спроможності
залежить благополуччя її самої та її дітей, порівн. (9), де комізм є наслідком каламбуру:
(9) – It’s a dollar and sense wedding.
– What do you mean?
– He hasn’t a dollar and she hasn’t a sense [11: 287].
Отже, проаналізовані анекдоти виконують дві прагматичні функції: карнавалізації традиційних сімейних
цінностей та традиційних гендерних еталонів й регуляції соціальної поведінки. Регулятивна функція, що
реалізується через формування почуття-ставлення зневаги до гендерного актанта, що демонструє безглузду
поведінку з точки зору утилітарних норм й, відповідно, є об’єктом негативної утилітарної оцінки шкідливо,
регламентує поведінку індивіда, орієнтуючи її на дотримання відповідних норм.
Висновки. Результати аналізу мовної об’єктивації стереотипних уявлень представників англомовної
лінгвокультури про відповідність поведінкових характеристик жінки утилітарним нормам демонструють
кількісну й якісну асиметрію. Жінка є об’єктом сміхової репрезентації й водночас негативної утилітарної
оцінки шкідливо як порушник чотирьох максим утилітарних норм, а саме: надмірне переймання
зовнішністю, надмірне переймання одежею, нереалістичність, недалекоглядність.
Знайдена кількісна та якісна асиметрія відбиває найбільш соціально значущі гендерно специфічні
вимоги до жінок як членів англомовного соціуму. У підґрунті цих вимог лежать традиційні гендерні
еталонні ролі берегинь домашнього вогнища.
Перспективу подальших досліджень складе аналіз невідповідності чоловіків утилітарним нормам
як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту.
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Птушка А. С. Несоответствие женщин утилитарным нормам как источник смехового эффекта
англоязычного анекдота.
Данная статья посвящена исследованию когнитивных механизмов создания смехового эффекта
англоязычного анекдота, основанных на несоответствии женщин утилитарным нормам. Результаты
анализа демонстрируют количественную и качественную асимметрию в смеховой репрезентации
женщин в текстах англоязычных анекдотов. Найденная количественная и качественная асимметрия
отбивает наиболее социально значимые гендерно специфические требования к женщинам как членам
англоязычного социума.
Ключевые слова: англоязычный анекдот, гендерные стереотипы, нормы безопасности, нормы
реализма, нормы рассудительности, утилитарные нормы.
Ptushka A. S. Disparity of Women to the Utilitarian Norms as a Source of Laughter Effect of the EnglishLanguage Anecdote.
This article is devoted to the research of cognitive mechanisms of the creating the laughter effect of the Englishlanguage anecdote, which are based on the disparity of women to the utilitarian norms. The analysis results of
the linguistic objectification of stereotype presentations of the English-language lingual culture
representativeness demonstrate the quantitative and high-quality asymmetry in the women's laughter
representation in the texts of the English-language anecdotes. The found quantitative and high-quality
asymmetry reflects the most socially meaningful gender-specific demands to the women as to the members of
English-language society.
Key words: English-language anecdote, gender stereotypes, norms of safety, norm of realism, norm of
reasonableness, utilitarian norms.
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ОЦІНКА ТА ЇЇ РІЗНОВИДИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ЖУРНАЛЬНОМУ
РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ
У статті розглянуто особливості функціонування засобів різних видів оцінки в американському
комерційному журнальному рекламному дискурсі. Матеріалом дослідження є рекламні тексти
американського журналу ″The New Yorker″. Застосовано системно-функціональний, контекстуальний та
семантико-стилістичний методи дослідження. Визначено, що американська комерційна журнальна
реклама застосовує всі семантичні різновиди позитивної оцінності. Продуктивними є засоби естетичних,
етичних, раціональних та сенсорних оцінок, які є основним компонентом змісту рекламного тексту та
служать вирішальним чинником у досягненні його комунікативно-прагматичної мети.
Ключові слова: естетична, етична, раціональна, сенсорна оцінки, рекламний дискурс.
Оцінні засоби є одним із найважливіших чинників рекламного впливу на свідомість споживача.
Вивчення ціннісного потенціалу рекламного дискурсу є актуальним напрямом дослідження. У фокусі
уваги лінгвістів знаходяться різні аспекти вивчення оцінки [1-5], однак дослідження різновидів оцінки
поки що залишається недостатнім.
Мета статті полягає у виявленні засобів реалізації різних видів оцінки в американському
комерційному журнальному рекламному дискурсі, які виступають маркерами прихованого спонукання
адресата реклами до придбання товарів.
Виклад основного матеріалу. Оцінка визначається як соціально стале і закріплене в семантиці
мовленнєвих одиниць позитивне або негативне, експліцитне або імпліцитне ставлення суб’єкта до об’єктів
дійсності, як компонент, який можна виділити в складній взаємодії суб’єкта оцінки та її об’єкта [1: 145].
В американському комерційному журнальному рекламному дискурсі оцінка співвідноситься з
об’єктом реклами, має позитивну спрямованість і реалізується переважно на лексичному рівні,
здійснюючи вплив на раціональну та емотивну сферу свідомості адресата. Розглянемо її різновиди.
У досліджуваному дискурсі конкретно-оцінні слова виражають оцінки таких різновидів: естетичну,
етичну, раціональну та сенсорну.
Естетична оцінка. Естетична оцінка в американському комерційному журнальному рекламному
дискурсі позначає красу, чарівність, розкішність, елегантність, привабливість адресата чи рекламованого
товару. Вона реалізується за допомогою:
1) прикметників: luxurious, nice, charming, glorious, glamorous, luxurious, smart, remarkable тощо,
наприклад:
(1) Gift to Luxurious Ladies (NY, Dec. 4, 1937, с. 19);
2) прислівників: brilliantly, gloriously, remarkably, beautifully, elegantly, charmingly, gracefully,
extravagantly, glamorously, richly, wonderfully, attractively тощо, наприклад:
(2) In these shoes and handbags the curious and distinctive markings are brilliantly shown
(NY, Oct. 19, 1935, с. 3);
3) іменників: beauty, elegance, charm, smartness, gracefulness, glamour, luxury, beauty, chic, delicacy
тощо, наприклад:
(3) You may have the elegance and charm of the famed gardens of Versailles (NY, Dec. 17, 1966, с. 9);
4) дієслів: glamourize, grace, love, delight, charm, beautify, attract тощо, наприклад:
(4) Here is dining furniture that glamourizes your entire living-dining area, yet stays lovely and new looking
(NY, Jul. 30, 1955, с. 45).
Отже, наведені приклади засвідчують, що засоби виразу естетичної оцінки в американському
комерційному журнальному рекламному дискурсі покликані привернути увагу адресата до рекламного
тексту, створити позитивне естетичне сприйняття рекламованого товару і вплинути на свідомість
споживача, апелюючи до його розуму і почуттів.
Етична оцінка. Етична оцінка може бути застосована до всього, що спрямоване на ''добро''.
Вживання загальнооцінних предикатів ''добрий'' і ''добре'', ''поганий'' і ''погано'' обумовлено ставленням
до ідеалізованої моделі світу [2: 181]. В американському комерційному журнальному рекламному
дискурсі позитивні етичні оцінки формуються за допомогою:
прикметників: generous, human тощо, приміром:
(5) Be generous. Christmas only comes once a year. People who prize Scotch pay the price for Pinch
(NY, Nov. 27, 1965, с. 20);
2) іменників та іменникових словосполучень: accuracy, honor, understanding, friendship, unity,
harmony, good will тощо, наприклад:
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(6) Grace Line transportation services… has been diligently contributing to that basic understanding upon
which good will, friendship and unity depends (NY, Oct. 18, 1941, зворот обкладинки).
Таким чином, засоби етичної оцінки в американському комерційному журнальному рекламному
дискурсі сприяють приверненню уваги споживача, виражаючи моральні цінності духовного світу
людини, які асоціативно прив’язуються до рекламованого товару.
Раціональна оцінка. Раціональні оцінки пов’язують із практичною діяльністю людини і виділяють
такі її різновиди: утилітарні, або прагматичні, нормативні й телеологічні [1: 27; 3: 28].
Утилітарні (прагматичні) оцінки характеризують особливості знання людини і практичні наслідки
цього знання [6]. В американському комерційному журнальному рекламному дискурсі такі оцінки
реалізуються, насамперед, за допомогою:
1) прикметників: practical, comfy, cozy, lightweight тощо, наприклад:
(7) For dormitory dreaming wear dainty Kayserette* sleepers. So practical… so comfy!
(NY, Sep. 28, 1935, с. 5);
2) прислівників: economically, gently, quickly, easy тощо, наприклад:
(8) You must be economically smart to be in vogue (NY, Aug. 3, 1929, с. 3);
3) іменників: comfort, quiet, smoothness, convenience, completeness тощо, наприклад:
(9) Come try the room, the comfort, the quiet, the smoothness, the efficiency of our new-generation 5passenger sedan. Chevrolet (NY, Oct. 4, 1982, с. 22-23).
Нормативні оцінки пов’язані з нормою, схваленням або несхваленням, засудженням явищ [6]. В
досліджуваному дискурсі нормативні оцінки є позитивними і формуються за допомогою:
1) прикметників: right, correct, healthy тощо, наприклад:
(10) Spot TAILLEUR… the correct glove for tailored costumes (NY. Sep. 28, 1935, с. 7);
2) іменників: standard, criterion, balance тощо, наприклад:
(11) Introducing the new standard for luxury crossover, the all-new 2010 Cadillac SRX
(NY, Jan.11, 2010, реверс обкладинки).
Телеологічні оцінки вказують на те, що розвиток дії дозволяє досягнути поставленої цілі [6]. В
американському комерційному журнальному рекламному дискурсі вони реалізуються за допомогою:
1) прикметників: productive, efficient, resultful, successful тощо, наприклад:
(12) From making manufacturing more productive, to pioneering cleaner, more efficient energy
technologies, to holding the world record for transmitting data over a single optical fiber, Siemens is reshaping
and redefining entire industries (NY, Mar. 17, 2003, с. 71);
2) іменників: productivity, success, goal, result тощо, наприклад:
(13) Imagine a banker and financial advisor working together toward the same goal. Yours
(NY, Feb. 14, 2005, с. 83);
3) прислівників: productively, effectively тощо. Використання прислівників телеологічної оцінки
проілюстровано у прикладі:
(14) No wonder productivity in the office isn’t keeping pace with the times. At Xerox, helping people work
more productively is our business (NY, Oct. 26, 1981, с. 13).
Сенсорні оцінки. Cуб’єктивні сенсорні оцінки засновані на відчуттях – реакціях п’яти органів чуття
людини: слухових (звукових), зорових, тактильних, нюхових і смаку.
Слухова (звукова) сенсорна оцінка. В американському комерційному журнальному рекламному
дискурсі використовуються прийоми звукопису, а саме:
1) алітерація – повтор однакових або подібних приголосних звуків, звукосполучень, наприклад:
(15) Tiffany Sterling Stocking Stuffers (NY, Nov. 27, 1965, с. 13);
2) анафора – повтор початкового звука або звукосполучення, складу, слова, синтаксичної конструкції
в кожному реченні, наприклад:
(16) Highlights from the Highlands to speak your casual life… TWEEDS of SCOTLAND specially loomed for
Peck and Peck (NY, Sep. 27, 1952, с. 5);
3) епіфора – повтори кінцевих складів, слів, синтаксичних конструкцій, наприклад:
(17) DREAM LONGER. PLAY LONGER. RELAX LONGER. THE BREAKERS Palm Beach
(NY, Jan. 24, 2005, с. 18);
4) звуковий символізм – умовний зв'язок між звуковим оформленням слова і його емоційним
забарвленням, наприклад:
(18) KAHLǓA & cream FRRRESH. Naturally more delicious (NY, July 13, 1984, с. 20).
У вищенаведеному прикладі прикметник fresh має значення ''свіжий'', повтор звука [r] активує у
адресата асоціацію з ''холодним'' (брррр). Отже, рекламований напій і свіжий, і холодний;
5) паронімічна атракція – співзвучні повтори, наприклад:
(19) How much Wood Would a Woodworker Work if a Woodworker Worked Wood for Dansk?
(NY, Oct. 28, 1967, с. 43).
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У цьому прикладі пароніми wood і would, woodworker і work (worked), woodworker утворюють
каламбур, привертаючи увагу споживача.
Використання прийомів звукопису в американському комерційному журнальному рекламному
дискурсі придають рекламним текстам мелодичності, оригінальності, а також вказують на блискучу
техніку рекламного фахівця, головною метою якого є привернути увагу адресата.
Оцінні засоби, що апелюють до зору. Н. Д. Арутюнова зазначає, що серед сенсорних значень є
''найбільш розвинені і витончено диференційовані понятійні еквіваленти зорових відчуттів'' [2: 42].
З розвитком візуальної комунікації роль візуального компонента як семантичного складника
загального комунікативного континуума, символізм кольору набувають особливого значення у
рекламному дискурсі [7: 3-9].
У досліджуваному дискурсі вживаються назви відтінків кольору, які асоціюються з:
1) рослинним світом, наприклад:
(20) b.h.wragge favors pure silk shirting Mint green, mousse pink, lilac, wild rice grey
(NY, Mar. 25, 1950, с. 10);
2) тваринним світом, наприклад:
(21) Windowpane wool skirt, white with camel, shocking or navy (NY, Oct. 28, 1967, с. 12);
3) дорогоцінним камінням, наприклад:
(22) Scintillating rayon jersey in smoky topaz color, just like those flashing mock jewels
(NY, Oct. 18, 1941, с. 12);
4) металами, наприклад:
(23) The startling smartness of cobalt blue with rich traceries of gold! (NY, Nov. 26, 1927, с. 7);
5) абстрактними поняттями, природними явищами, іменами казкових персонажів, наприклад:
(24) New and forever lovely a pettiskirt of permanent accordion pleats in peerless nylon tricot: Aquamarine,
Blue Fantasy, Cinderella Rose, Dream Mist, Star White (NY, Apr. 15, 1950, с. 15);
6) етнокультурними поняттями, наприклад:
(25) Fine acetate rayon in shell pink, white, Miami blue (NY, Dec. 7, 1940, с. 16).
У цьому прикладі відтінок кольору асоціюється з блакитним кольором морської води на пляжах Маямі.
Отже, лексичні одиниці, які позначають різноманітні кольори, надають рекламним текстам більшої
виразності, привертають увагу споживачів, маніпулюючи їх свідомістю за допомогою створення
різноманітних асоціацій.
Смакова оцінка. Смакова оцінка завжди суб’єктивна і залежить від контексту й смаку індивіда. В
американському комерційному журнальному рекламному дискурсі смакова оцінка є завжди позитивною.
Рекламні тексти включають лексичні одиниці, які, зазвичай, позначають приємний, вишуканий смак:
thick, juicy, light, smooth, mild, mellowness, наприклад:
(26) Delicately mild, yet authoritative with age and mellowness, V. O. Satisfies more tastes than any other
kind of whiskey. The Perfection of Taste Seagram’s V. O (NY, Sep. 19, 1936, зворот обкладинки).
Ольфакторна (нюхова) оцінка. Ольфакторна оцінка в американському комерційному журнальному
рекламному дискурсі є найбільш поширеною в рекламних текстах, що рекламують парфуми. Вона також
є позитивною, направлена на привернення уваги адресата до товару, наприклад:
(27) ... fragrant with the bracing aroma of wood and field and wild fern. Fougere Royale for Men
(NY, Dec. 7, 1940, с. 12).
Тактильна оцінка. Тактильна оцінка в досліджуваному дискурсі є також позитивною і викликає відчуття:
1) прохолоди, свіжості, наприклад:
(28) GLENEAGLES comes on with a raincoat that keeps its neat when the weather’s soggy, it cool when the
weather’s not (NY, Oct. 28, 1967, с. 10);
2) тепла, наприклад:
(29) Welcome to our world of warmest cashmere. Sweaters, coats, vests, jackets
(NY, Nov. 7, 1994, с. 30);
3) м’якості, ніжності, наприклад:
(30) Like genuine leather seating, soft to the touch. Chrysler Le Baron (NY, Oct. 10, 1977, с. 24);
4) гладкості, рівності, наприклад:
(31) The sleek shape of the new LS 400 has a thorough disregard for the elements
(NY, Dec. 26, 1994, зворот обкладинки);
6) приємності на дотик, приміром:
(32) Because Qiana nylon feels sensational next to the skin. Pure pleasure to wear
(NY, Oct. 10, 1977, с. 6).
Висновки. Отже, апеляція до ціннісних категорій, оцінне аргументування мають важливе значення в
американському комерційному журнальному рекламному дискурсі. Оцінне значення є основним
компонентом змісту рекламного тексту і служить вирішальним чинником у досягненні його
комунікативно-прагматичної мети.
Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні текстів американського рекламного
дискурсу з позицій їх сприйняття адресатом.
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Романюк С. К. Оценка и ее разновидности в американском коммерческом журнальном
рекламном дискурсе.
В статье рассматриваются особенности функционирования оценочных средств в американском
коммерческом журнальном рекламном дискурсе. Материалом исследования являются рекламные
тексты журнала ″The New Yorker″. Применены системно-функциональный, контекстуальный и
семантико-стилистический методы исследования. Определено, что американская коммерческая
журнальная реклама применяет все семантические разновидности позитивной оценности.
Продуктивны средства эстетических, этических, рациональных и сенсорных оценок, которые являются
основным компонентом смысла рекламного текста и служат решающим фактором в достижении его
коммуникативно-прагматической цели.
Ключевые слова: эстетическая, этическая, рациональная и сенсорная оценки, рекламный дискурс.
Romanyuk S. K. Evaluation and its Types in the American Commercial Advertising Discourse.
The article deals with the functioning peculiarities of different types of evaluative means in the American
commercial advertising discourse. Research materials are advertising texts of the American magazine "The New
Yorker". Systematic, functional, contextual, semantic and stylistic methods have been applied. It has been
determined that the American commercial magazine advertising applies all semantic types of the positive
evaluation. Means of aesthetic, ethical, rational and sensory evaluations are productive in the discourse under
study. They are the main components of the advertising text content and the decisive factor in achieving its
communicative and pragmatic goals.
Key words: aesthetic, ethical, rational and sensory evaluations, advertising discourse.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРИЧИН І МЕХАНІЗМІВ МОВНИХ ЗМІН
У статті проаналізовано підходи до аналізу причин і механізмів мовних змін в рамках сучасних
лінгвістичних теорій. Відзначено докорінно відмінне трактування внутрішніх і зовнішніх чинників мовних
змін генеративною граматикою і соціолінгвістикою: генеративісти вважають внутрішніми фактори, що
обмежують явища категоріально і асоціюються із граматичністю, а зовнішніми – фактори, які
обмежують явища градуально і асоціюються із прийнятністю; в той же час соціолінгвістика пов’язує
внутрішні фактори мовних змін із варіативністю всередині мовної спільноти, а мовні контакти
класифікує як зовнішні причини. Оскільки певні проблеми залишаються невирішеними в межах кожного
напряму, констатуємо необхідність інтегрованого підходу до аналізу мовних змін: здобутки
генеративістів нададуть варіативістам інформацію щодо масштабу мовної варіативності і мовних змін,
а формалізовані граматичні теорії виграватимуть від кількісного аналізу емпіричних даних.
Ключові слова: мовна варіативність, мовні зміни, градієнтність, дифузія мовних змін, генеративна
лінгвістика, соціолінгвістика.
Проблема визначення причин мовних змін є однією із найактуальніших проблем мовознавства і
знаходиться у фокусі уваги дослідників вже більше двохсот років. Протягом цього часу кожний новий
напрям лінгвістичних досліджень висував власне розуміння причин і перебігу мовної еволюції. Серед
найбільш значущих підходів до пояснення мовних змін варто згадати молодограматичну модель,
запропоновану в XIX ст., і структурний підхід, започаткований Ф. де Соссюром на початку XX ст. [1].
Однак історія вивчення заявленої проблеми не є завданням цієї статті, натомість вважаємо необхідним
проаналізувати здобутки сучасних лінгвістичних теорій, присвячених аналізу конкретних механізмів
мовних змін та напрацюванню лінгвістично прийнятних пояснень задокументованих змін.
Сучасні теорії щодо можливих чинників мовних змін є докорінно відмінними, часто погляди на
причини змін нерозривно пов’язані із загальними поглядами на мову та залежать від актуального об’єкта
дослідження, проте науковці визнають тривалий характер мовних змін й погоджуються з ідеєю
об’єднання синхронічних та діахронічних досліджень в один панхронічний підхід, за якого незначні, на
перший погляд, мовні зміни, що спостерігаються в конкретний проміжок часу, є частиною масштабного
тривалого процесу.
Як відомо, мовна еволюція завжди відбувається в результаті комплексної взаємодії екзогенних
(зовнішніх) та ендогенних (внутрішніх) факторів, так що іноді розвиток мови деякими дослідниками
порівнюється з розвитком комплексних екологічних утворень [2]. Традиційно, в лінгвістиці екзогенні
фактори включають історичні, політичні, соціальні та географічні чинники. Внаслідок дії ендогенних
факторів елементи мови зазнають глибоких змін, стають нестабільними, створюючи тиск на динаміку
мовної системи, незалежно від будь-якого зовнішнього впливу.
Аналіз мовних явищ у межах традиційної генеративної граматики [3] передбачає існування так
званого "ідеального мовця", чиї висловлювання не характеризуються варіативністю і не містять жодних
неправильностей. Таким чином, залишається поза увагою спонтанне мовлення і мовний узус, яким
завжди притаманні і неправильності, і варіювання. Генеративістам часто дорікають нездатністю
зображення навіть реального мовного вживання, не кажучи вже про варіативність і мовні зміни. Проте в
межах генеративної граматики все ж існує певний інтерес до пояснення механізмів мовних змін [4-6].
Представники цього напряму зосереджують свою увагу на формалізованому дослідженні
синтаксичних змін: будь-яка граматична мовна зміна трактується як результат скидання заданих
параметрів ("зміна універсалій бінарного вибору") [7: 8]. При цьому повністю ігнорується градієнтність,
притаманна мовній варіативності і процесу мовних змін, і певна напруга між дискретною і символічною
базою граматичної компетенції (competence) та безперервними і змінними моделями мовного
використання (performance). Пояснення мовних зміни встановленням нових параметрів у непрямий
спосіб наголошує на тому, що мовна зміна відбувається в режимі "все або нічого".
Генеративісти пояснюють мовні зміни особливостями процесу оволодіння рідною мовою дітьми:
будь-яка трудність в період засвоєння першої мови може з часом бути або елімінована, або адаптована.
Стверджується, що в процесі оволодіння мовою дитина не співвідносить диференційні ознаки і лексичні
одиниці у той самий спосіб, як її батьки. Відповідно, між диференційними ознаками і лексичними
одиницями генеруються нові відношення [8].
Граматичні мовні зміни, таким чином, походять від проблем тих, хто оволодіває мовою; в процесі
засвоєння граматики деякі діти обирають нові шляхи обробки первинних мовних даних (Primary
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Linguistic Data – PLD), які вони отримують. В результаті, діти, які використовують інноваційний підхід
до обробки даних, набувають граматики, відмінної від тієї, що згенерувала ці дані [6; 8]. Цей ефект
відомий як збій у передачі мовних даних між поколіннями.
Синтаксичні зміни або пересуви розглядаються як процес перерозподілу диференційних ознак.
Перерозклад не відбувається довільно, він залежить від певних обмежень, пов’язаних з економією.
Синтаксичний перерозклад можливий тоді, коли дитині потрібно подолати конфлікти у процесі обробки
проблемних даних, а форма, що з'являється в результаті перерозкладу, може бути поширена на інші
контексти тільки тоді, коли це є жорсткою необхідністю.
Отже, зміна відбувається у разі генерування новим поколінням мовців конструкцій, відмінних від тих,
які вживає попереднє покоління, або формою, або дистрибуцією. Поясненням мовної зміни слугують
визначення рушійних сил та їх взаємодія. Щонайменше два елементи є важливими для визначення
причин мовних змін. По-перше, це теорія оволодіння дітьми рідною мовою: мова змінюється тому, що
нове покоління оволодіває граматикою, відмінною від граматики їхніх батьків. Пізніше, коли ці діти самі
стають батьками, їхня мова стає базою для вивчення рідної мови наступним поколінням [9].
Пояснення мовних змін у термінах генеративної лінгвістики потребує чіткої диференціації понять
"граматика" і "мова". Вважається, що діти з народження наділені універсальною граматикою (УГ), а в
процесі оволодіння першою мовою під впливом первинних лінгвістичних даних (PLD) вони набувають
граматики як зрілої лінгвістичної здатності. Отже, "граматика" – це внутрішня, індивідуальна система,
представлена в мозку (І-мова), в той час як "мова" – це груповий продукт цих систем і їхнє використання
(Е-мова) [10]. Тому, говорячи про мовні зміни, необхідно диференціювати І-мову й Е-мову: зміни Е-мови
– це зміни в досвіді (PLD), які викликають зміни в І-мові – формальні зміни в граматиці, що
відбуваються, коли нове покоління оволодіває мовою.
Щодо питань зовнішніх і внутрішніх факторів, у генеративній граматиці вважається, що внутрішні
фактори обмежують явища категоріально і асоціюються з граматичністю (жорстке обмеження), в той час
як зовнішні фактори обмежують явища градуально і асоціюються з прийнятністю (м’яке обмеження) [7:
8]. Іншими словами, внутрішні фактори окреслюють контури варіативності і мовних змін, а зовнішні
фактори визначають деталі з посиланням на конкретні особливості кожного явища.
Останнім часом у межах генеративних теорій з’являється все більше спроб розглядати мовну
варіативність в процесі пояснення мовних змін. Так, зовнішні і внутрішні чинники мовних змін
визначаються залежно від того, чи є система, що генерує варіативність внутрішньо граматичною
(конкуруючі (множинні) граматичні системи [4], або притаманна варіативність) чи вона є зовнішньою по
відношенню до граматичної системи (як опціональне правило чи загальна когнітивна здатність).
Дослідники встановлюють послідовність діахронічних змін, що включає три етапи: а) поява інновації
(зміна в Е-мові), за якою слідує б) граматична зміна у процесі оволодіння мовою (зміна в І-мові), і в)
ймовірно два різні процеси дифузії, починаючи з поступової зміни в мовному узусі [11]. Перший процес
містить історичні (генетичні) пояснення, типові для явищ у процесі еволюції, приклади яких
представлені в дослідженнях порівняльно-історичного методу, в той час як другий процес включає
теоретичне пояснення, типове для сучасних генеративних досліджень. Таке пояснення послідовності
процесу мовних змін відрізняється від традиційного для генеративних теорій трактування, за якого зміни
в Е-мові відображають зміни в І-мові (звідси поняття граматичної конкуренції) [4].
Використання основних засад генеративної граматики недостатнє для пояснення мовної варіативності
і мовних змін, оскільки генеративні теорії у своїй більшості не допускають існування градієнтності, яка є
квінтесенцією мовного варіювання і зміни. Більше того, засновники соціолінгвістичного (варіативного)
напряму у лінгвістиці, вказують на нереалістичність вивчення мови як "однорідного об’єкта",
наголошуючи на тому, що ''nativelike command of heterogeneous structures is not a matter of
multidialectalism or 'mere' performance, but is part of unilingual linguistic competence'' [12: 101]. Подальші
дослідження в у межах цієї парадигми продемонстрували притаманну варіативність (inherent variability)
мовних виразів, заперечуючи ідеалізовану концепцію мови як унікальної і абстрактної "граматики".
Варіативний підхід передбачає, що простір для варіювання є невід’ємною внутрішньою частиною мовної
компетенції (competence), [12]; в той час як генеративісти вважають простір для варіювання зовнішнім по
відношенню мовної компетенції і відносять її до використання мови (performance), залишаючи, таким
чином, варіативність і мовні зміни поза межами дослідження. Варіативний підхід має на меті створення
моделі мови, яка зможе адаптовуватися до парадоксів мовних змін; формальні підходи до вивчення мови
намагаються визначити сталий набір правил або принципів, проте з огляду на постійні мовні зміни, така
структура має бути рухливою і змінною.
Варіативність визначається як "альтернативний спосіб сказати те ж саме" [13: 34]. Суть варіативного
підходу ґрунтується на трьох аспектах, на які мало звертають увагу дослідники, що працюють в межах
інших наукових парадигм [14]: по-перше, упорядкована неоднорідність [12: 187-188] – мова не є
однорідною, її неоднорідність зумовлена і упорядкована низкою мовних факторів, внутрішніх і
зовнішніх, вона не є продуктом необмеженого довільного розвитку. Мовна компетенція включає
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здатність контролювати таку неоднорідність. По-друге, мова змінюються, мовні зміни не є сталими або
різкими. На проміжних етапах процесу в силу поступовості мовних змін спостерігається варіативність,
коли традиційні варіанти і інновації співіснують. Тобто, зміни завжди передбачають варіативність,
однак, варіативність не завжди веде до зміни (існують так звані стабільні варіанти). Мовні і соціальні
фактори тісно пов’язані в процесі розвитку мовної зміни. По-третє, проникаюче соціальне значення:
мова несе багато нелінгвістичної інформації. Вибір мовця серед низки альтернативних лінгвістичних
засобів на позначення одного і того самого явища (пропозиція) часто включає важливу
екстралінгвістичну інформацію про, наприклад, його вік, стать, або соціально-економічний клас.
У межах варіативного підходу можна виділити п’ять основних проблем дослідження [12: 183-187]: (1)
проблема обмежень – вивчення обмежень на зміну, якщо такі є, що визначають можливі і неможливі
зміни та напрямки розвитку зміни (constraints problem); (2) проблема передачі – досліджуються шляхи
перебігу мовної зміни (transition problem); (3) проблема інтеграції – способи інтеграції мовної зміни в
оточуючу систему мовних та соціальних відносин (embedding problem); (4) проблема оцінки – вивчається
оцінка зміни членами мовної спільноти та ефект такої оцінки (evaluation problem); (5) проблема
приведення в дію – визначаються причини перебігу мовної зміни в конкретному місці та в конкретний
проміжок часу (actuation problem) [1].
Варіативісти прагнуть відповісти на ці запитання використовуючи кількісні методи аналізу на основі
спостереження за вибором мовців серед дискретних альтернатив із тим самим реферативним значенням
чи граматичною функцією. Більше того, вибір варіюється у систематичний спосіб, і тому його можна
обчислити і змоделювати [13]. Перевагою кількісного методу є можливість моделювати одночасні
полівимирні фактори впливу на вибір мовця, відслідковувати навіть незначні граматичні тенденції і
закономірності в даних та оцінити їхнє відносне значення [14].
Проблема визначення внутрішніх причин появи інновацій тісно пов’язана з дефініцією причин
мовного варіювання. Ця проблема висвітлювалася, передусім, фонетистами. Беручи до уваги ступінь
неправильного сприйняття звуків слухачами, викликає здивування обмеженість фонологічних змін:
дослідження Дж. Оали [15] показало, що окремі випадки невиправленого сприйняття, які він називає
фонетичними "міні-змінами", частіше за все не викликають "максі-зміни" тому, що слухачі мають інші
можливості виправити власне неправильне сприйняття. Міні-зміни стають реальними мовними змінами
тільки в спеціальних умовах, що свідчить про несвідоме і повністю випадкове походження інновацій, і
кваліфікується як зміна знизу у термінології У. Лабова [16].
Однак, в окремих дослідженнях процесу граматикалізації вчені вказували на можливу свідому або
напівсвідому роль окремих мовців. Можлива свідома роль мовців фіксувалася у випадках лексичних
інновацій, наприклад, запровадження наукової термінології або випадки свідомого створення нових слів
особами з високим престижем, як-то поетами і письменниками [17]. Роль свідомої інновації у створенні
нових граматичних форм сумнівна, більш переконливою видається ідея про несвідоме або напівсвідоме
використання інновацій мовцями з метою успішної комунікації. Теорія, яка пояснює мовні зміни як
результат несвідомих дій мовців, що конвертуються в колективні зусилля в процесі комунікації,
отримала назву ''теорія невидимої руки'' [18].
Причиною мовних змін часто є не варіативність в середині мовної спільноти, а мовні контакти. Такі
чинники мовних змін класифікуються як зовнішні. Ситуація мовних контактів передбачає екстенсивний
білінгвізм, а двомовні особистості відіграють ключову роль локусу мовного контакту [19]. Крім того,
високопрестижні мови можуть впливати на інші мови і без безпосереднього білінгвізму [17].
Історичні дослідження мовних змін, викликаних мовними контактами, мають більшу емпіричну базу,
ніж дослідження соціальної варіативності, оскільки відомо, які саме мови вступали у контакт, а
розповсюдження білінгвізму чи навіть мультилінгвізму в минулому часто є безпосередньо або
опосередковано задокументоване. З іншого боку, знання про мовні контакти в минулому подекуди
обмежені в силу відсутності письмових пам’яток деяких мов, що виконували роль субстрату. Ведуться
дискусії про відмінність чи ідентичність мовних змін, викликаних мовними контактами і мовних змін,
викликаних внутрішніми причинами. У. Лабов [16] зазначає, що фонологічні зміни знизу, тобто такі, які
починаються в мовній спільноті, призводять до більшої регулярності (молодограматичне розуміння
мовних змін), ніж фонологічні зміни зверху, які є результатом контакту (лексична дифузія). Однак,
Дж. Мілрой критикує цю точку зору, зазначаючи, що "жодне емпіричне дослідження поки що не довело,
що фонетична зміна може виникнути спонтанно у межах варіанту / діалекту" [20: 24]. Він також
стверджує, що мовні зміни вважаються внутрішніми, якщо немає свідчень про їх зовнішнє походження.
Інновації не стають змінами без процесу дифузії. Пояснення шляхів дії процесу дифузії є досить
складним у межах генеративної теорії мовних змін на основі оволодіння мовою дітьми: ця теорія
передбачає, що у всіх дітей одного покоління перерозклад відбувається одночасно [6: 80]. Схожу теорію
розвиває Х. Андерсен, який вважає, що дорослі приймають інновації для різних потреб процесу
комунікації, проте не змінюють власну граматику: "оскільки перерозклад базової граматики відбувається
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в процесі формування первинної граматики, адаптація відбувається через вторинну модифікацію правил
вживання мовця" [21: 232].
Різниця між граматикою, з одного боку, і правилами вживання, з іншого боку, виглядає досить
непереконливою: коли результати лонгітюдного дослідження [16] вказують на те, що зміна поширилася з
часом на всіх дорослих представників мовної спільноти, важко стверджувати, що зміна вплинула тільки
на правила вживання. Крім того, соціолінгвістичні дослідження визначили моделі розповсюдження
інновацій серед дорослого населення і довели, що лідерами дифузії виступають окремі соціальні групи;
більше того, інновації швидше поширюються серед одних типів спільнот, і повільніше серед інших. Такі
польові дослідження не виявили доказів ключової ролі маленьких дітей як лідерів змін, окрім можливої
участі в загальному перебігу мовної варіативності, схожої на участь інших вікових груп [17].
Фактори, які впливають на розповсюдження інновацій серед соціальних груп, пов’язані з
ідентифікацією, а саме, бажанням мовців ідентифікуватися з певними групами залежно від соціального
престижу та інших чинників, що визначають статус мовця в суспільстві. Соціолінгвістичні змінні,
наприклад, вік і стать, впливають на ступінь відкритості соціальної групи до інновацій: так, молоді жінки
більше схильні до підхоплення інновацій, ніж чоловіки, а особи похилого віку є консервативнішими за
молодь [22]. Однак, соціолінгвістичні дослідження мовної варіативності у випадку декількох
конкуруючих інновацій, особливо якщо тільки деякі з них починають розповсюджуватися і з часом
переходять в мовні зміни, вказують на складнішу ситуацію. За відсутності жодних суттєвих пояснень
процесу дифузії інновацій у межах формально орієнтованих дослідницьких парадигм саме напрацювання
соціолінгвістів дозволяють аналізувати моделі зародження і поширення інновацій на основі
спостережень за динамікою варіативності в окремих групах мовців.
Незважаючи на те, що дослідження варіативності і змін у мові проводяться у межах різних наукових
парадигм, методологія і критерії аналізу яких суттєво відрізняються, певні проблеми залишаються
невирішеними навіть у межах окремих напрямів. Все це свідчить про необхідність інтегрованого підходу
до аналізу механізмів мовних змін та мовної компетенції, коли здобутки одних наукових шкіл зможуть
компенсувати недоліки інших. Хоча мовна варіативність і мовні зміни є результатом дії різних факторів,
зміни завжди обмежені особливостями граматичної будови мови. Однак, формалізовані теоретичні
викладки повинні підтримуватися солідною емпіричною базою. При дослідженні мовних змін необхідно
враховувати притаманну мові варіативність та роль внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на
конкретні зміни в мовній компетенції.
На жаль, наразі варіативний підхід (соціолінгвістика) та генеративний не часто об’єднують свої зусилля.
Втім, методологічні інновації дозволяють говорити про певний прорив: покращання умов дослідження з
появою широкомасштабних мовних корпусів, успіхи в дослідженнях варіативістів та розбудова нової
генеративної теорії (теорії оптимальності), яка враховує градієнтність і, у такий спосіб, допомагає у
поясненнях варіативності і мовних змін, – все це дозволяє сподіватися на подолання розриву між
соціолінгвістикою і генеративною граматикою. Обидві наукові парадигми тільки виграють від використання
досягнень їхніх опонентів: здобутки граматистів нададуть варіативістам інформацію щодо масштабу мовної
варіативності і мовних змін. З іншого боку, граматична теорія виграватиме від кількісного аналізу емпіричних
даних щодо варіативності і мовних змін. У перспективі вважаємо необхідним дослідження пошукового
апарату теорії оптимальності для аналізу причин і механізмів мовних змін.
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Семененко Г. Н. Современные подходы к анализу причин и механизмов языковых изменений.
В статье анализируются достижения современных лингвистических теорий, посвященных анализу
причин и механизмов языковых изменений. Отмечается различное понимание внутренних и внешних
факторов языковых изменений генеративной грамматикой и социолингвистикой. Поскольку
определенные проблемы остаются нерешенными в рамках каждого направления, констатируем
необходимость интегрированного подхода к анализу языковых изменений: достижения генеративистов
могут предоставить вариативистам информацию о масштабах языковой вариативности и языковых
изменений, а формализованные грамматические теории только выиграют от количественного анализа
эмпирических данных.
Ключевые слова: языковая вариативность, языковые изменения, градиентность, диффузия языковых
изменений, генеративная лингвистика, социолингвистика.
Semenenko G. M. Modern Approaches to the Analysis of Language Change Causes and
Mechanisms.
This article evaluates the achievements of modern linguistic theories in the analysis of causes and mechanisms
of the language change. The understanding of internal and external factors of the language change by
generative grammar and sociolinguistics proves to be fundamentally different: generativists believe that internal
factors constrain the phenomena categorically and are associated with the grammaticality, whereas external
factors constrain the phenomena gradiently and are associated with the acceptability, while the sociolinguists
define internal factors of the language change as those dealing with the variation inside the linguistic community
and refer to language contacts as the external causes. Since some problems remain unresolved within each field,
it is necessary to introduce an integrated approach to the analysis of the language variation and change.
Key words: language variation, language change, gradience, diffusion of change, generative linguistics,
sociolinguistics.
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МАНІПУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ У МЕДІЙНОМУ АНГЛОМОВНОМУ
МЕРИТОКРАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
У даній статті проаналізовано особливості медійного впливу в англомовному дискурсі меритократії.
Останній розглядаємо як сукупність соціально-диференційних дискурсій соціуму: освіти, політики,
економіки, влади, контрдискурсії, публічної риторики, які закріплюють або дестабілізують сталу
систему суспільних відносин. Маніпулятивний вплив аналізуємо як спосіб зміни чи коригування картини
світу реципієнта, що реалізується за допомогою вербальних складових, базованих на окремих мовних
засобах. Складові та мовні засоби маніпулятивного впливу у меритократичному дискурсі
взаємодоповнюються, взаємоперетинаються і супроводжуються невербальними компонентами.
Ключові слова: меритократичний дискурс, маніпулятивний вплив, дискурсивні стратегії.
Дискурсивна діяльність обмежується соціально-орієнтованими мовленнєвими проявами, феномен
дискурсу розглядається як результат соціально-орієнтованої мовленнєвої діяльності, де головною
функцією дискурсу є функція орієнтації та організації. Дискурс меритократії розглядаємо як сукупність
соціально-диференційних дискурсій соціуму: освіти, політики, економіки, влади, контрдискурсії,
публічної риторики, які закріплюють або дестабілізують сталу систему суспільних відносин. Інший
вузол термінологічних трактувань стосується саме рис меритократичного дискурсу, що зумовлені
соціальною природою мовної взаємодії.
Актуальним є вивчення маніпулятивного впливу на масового адресата у медійному англомовному
меритократичному дискурсі. Політичні та суспільні події існують постійно, сучасна людина не може
перебувати поза контекстом цих подій, а отже, не може уникнути цього впливу [1-3]. Маніпулятивний
вплив вивчено та висвітлено у філософських, соціологічних, психологічних, лінгвістичних дослідженнях
(Б. Бессонов, Є. Л. Доценко, В. В. Зірка, С. Г. Кара-Мурза, Г. Шіллер, Е. Шостром та ін.). При цьому
вплив на масового адресата в мас-медійному меритократичному дискурсі здійснюється переважно за
допомогою мовних засобів, що і визначає актуальність статті.
Мета статті – опис мовних засобів маніпулятивного впливу у медійному англомовному
меритократичному дискурсі. Об’єктом дослідження є медійний англомовний меритократичний дискурс.
Предмет дослідження – мовні засоби маніпулятивного впливу у медійному англомовному
меритократичному дискурсі. Маніпулятивний вплив є багатокомпонентним явищем. У науковій
літературі йдеться про прийоми, способи, засоби впливу. С. Г. Кара-Мурза стверджує, що вплив
здійснюється як на мислення, так і на почуття адресата, причому основною мішенню маніпулятора є
саме сфера почуттів [2: 205].
Виділяють чотири основні вербальні складові маніпулятивного впливу – привернення уваги,
інформування про подію, використання числа, відображення суспільної думки. У кожному окремому
завершеному фрагменті мас-медійного повідомлення можна знайти різні вербальні складові і мовні
засоби маніпулятивного впливу, результат якого визначається сумарним впливом поєднання всіх
наявних елементів, доповнених невербальними компонентами [4]: ''Tra-la-la! If sociopathy is defined as not
caring about the perspectives or emotions of other people, what is the condition where you only care about
people if they're your friends – when you understand the plight of others but can't be bothered unless that plight
directly affects your own? And let's check in on what Lacy has to say about the meritocracy when she's 60 and
unemployable in the tech world. Unions exist to save us from the kind of free market that Silicon Valley
douchebags like Lacy want to create. The only reason people believe in the meritocracy is because they think
they've got a better-than-average shot at succeeding in the meritocracy. Unions are for people who want to know
that their futures are safe from the weighted-lottery mindset that people like Lacy are trying to sell to the
American public [5]. У наведеному фрагменті здійснюється привернення уваги (апелювання до свідомості
людей (…what is the condition where you only care about people if they're your friends – when you understand
the plight of others but can't be bothered unless that plight directly affects your own?) одночасно зі зверненням
до думки іншої людини, пов’язаної з інформуванням про реальну ситуацію безробіття у ''так званому''
меритократичному суспільстві (And let's check in on what Lacy has to say about the meritocracy when she's
60 and unemployable in the tech world), відображення суспільної думки (people believe in the meritocracy is
because they think they've got a better-than-average shot at succeeding in the meritocracy); із мовних засобів
маніпулятивного впливу яскраво виражені номінування (the weighted-lottery mindset) і т. д.
Використання вербальної складової привернення уваги вказує на існуючі реальні проблеми та надає їм
більшої ваги. Вона може використовуватися для того, щоб викликати резонанс у суспільстві, загострити
© Семенюк І. С., 2014
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сприйняття подій, які матимуть негативні наслідки для суспільства. Функція мезуративів полягає в тому,
щоб викликати в адресата певний образ, асоціації із великою кількістю чогось: … Today elected
governments run the majority of states in the world. A dozen of CEOs of the biggest banks and international
corporations are those who are the best and the brightest – the ones who have graduated with merit from the
world’s leading universities. Today thousands of citizens are better educated, better informed, their rights are
better protected and they are more empowered to resist the authority of the state than ever before. Both the
political and business elites are more diverse than ever in their ethnic, gender, race and class makeup, while
being better connected and much more homogeneous with regard to their cultural tastes and ideas about
governance. But neither the rise of democracy, nor the rise of meritocrats have eased publics’ growing anxiety
that ''markets aren’t working the way they are supposed to, for they are neither efficient, nor stable; that the
political system hasn’t corrected the market failures; and that the economic and political systems are
fundamentally unfair'' [6].
У наведеному прикладі розкривається проблема сучасного суспільства, а саме, незважаючи на те, що
у світі достатня кількість демократичних суспільств, сталих урядів, висококваліфікованих фахівців,
світові ринки працюють не на достатньому рівні, політичні та економічні системи країн не можуть
стабілізувати постійні економічні кризи у світі. Загальна картина кількості підкреслюється за допомогою
мезуративів the majority of states, a dozen of CEOs, thousands of citizens, що супроводжуються
функціональним описом кваліфікацій діяльності та рівня освіти учасників подій. Підсилення важливості
значення інформації досягається також за допомогою специфікатора – найвищого ступеня порівняння
прислівників (A dozen of CEOs of the biggest banks and international corporations are those who are the best
and the brightest – the ones who have graduated with merit from the world’s leading universities. Today
thousands of citizens are better educated, better informed, their rights are better protected and they are more
empowered to resist the authority of the state than ever before). Гіперболізація впливає на емоції адресата,
спонукає замислитися та створює певні образи сучасного суспільства. Все це окреслює загальну
суперечливу картину дійсності.
Використання числа є ще однією складовою маніпулятивного впливу, що широко застосовується в
медійному англомовному меритократичному дискурсі. Число розглядаємо як кількість того, що
піддається лічбі. У меритократичному дискурсі воно зустрічається у вербальному оформленні (різні
частини мови), у вигляді цифр та графічних зображень – діаграм, графіків тощо [4]. Інколи з метою
створення передумов для паніки, страху за майбутнє використовують перелік статистичних відомостей,
пов’язаних із негативними явищами в суспільстві, зокрема, інформацію про зменшення фінансування:
the technology provider that's bringing meritocracy to HR with its innovative recruiting solutions, today
announced that it closed a $2 million seed funding round led by Globespan Capital Partners and seasoned
investor Mark Kvamme [2] і т. д. Велика кількість цифрової інформації може ''зашумлювати'' медійне
повідомлення, особливо коли поряд із великими числами використовують і незначні: The social costs of
the meritocratic principle also turned to be less benevolent. Strangely enough, the very term 'meritocracy' was
not coined in an ancient tract on good government but it was on the title of an anti-utopian writing of British
sociologist Michael Young, published in the middle of the last century. In Young’s imagination meritocratic
society is not a dream but a nightmare. It is a society of huge income inequalities where citizens have lost their
sense of political community, where democracy is a sham and where the promise of social mobility is replaced
by self-protecting elites, who are in the business of excluding others. Rewarding people according to their talent
and training means that a few will get a lot and many will get almost nothing. Many of Young’s apocalyptic
predictions are today’s reality. The rise of the meritocratic principle means that today we are wealthier but more
unequal than 30 or 40 years ago. By 2007, the year before the crisis the top 0.1 percent of American households
had an income which was 220 times larger than the average of the bottom 90 percent. In 2011, twenty percent of
the U.S. population owned 84 percent of the total wealth. And it is not only in the U.S. Globalization has led to
the decline of inequality between states but it has increased almost everywhere the inequality within nations.
That inequality has been rising faster in egalitarian Germany in the last decade than in most of the advanced
capitalist countries. And this growth in income inequality is accompanied by a decline of social mobility. In
reality inequality persists [5] тощо. Число також може сприяти створенню позитивної мовної гри: ''April
12-WHILE "Bull Durham" took us to the church of baseball, the Jackie Robinson movie "42" takes us to
something more like church. It's a sports movie, yes, but also a sincere religious picture that bathes its
characters in heavenly shafts of light, and sends you out snapping your fingers to a rousing gospel number. "42"
is very specific, for example, on the nature of the bond between Brooklyn Dodgers GM Branch Rickey and
Robinson, handpicked by Rickey to become the man who would break baseball’s color barrier, and thus provide
for America, via the meritocracy of the baseball diamond, an example of how a just society should function [5].
Відображення суспільної думки у меритократичному дискурсі пов’язано з поняттям сенсаційності. За
допомогою деяких маркерів (''according to REUTERS'', ''Obama’s press secretary informed'' та ін.)
створюється ілюзія достовірності шляхом посилання на деякі джерела з уточненням чи конкретизацією:
SAN FRANCISCO, Aug. 2, 2012 /PRNewswire/ – Gild (http://www.gild.com) Gild recently launched Gild
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Source, the leading solution for identifying, evaluating and profiling developer talent. The patent-pending
technology gauges developers' skills by evaluating open source code and analyzing community interaction, peer
feedback and code sampling. By measuring actual ability – instead of relying only on resume keywords,
employment history or educational background – Gild Source provides verified insights into a developer's
expertise, ability and productivity [2].
Висновки. Меритократичний дискурс розглянуто як складне комунікативне явище (з урахуванням
усіх можливих лінгвістичних, екстралінгвістичних та прагматичних параметрів), у якому комуніканти
або зміст належать до сфери суспільного життя. Маніпулятивний вплив на адресата в засобах масової
інформації за сутністю не є відмінним від інших проявів маніпуляції, зокрема, в міжособистісному
спілкуванні; не передбачає врахування індивідуальних властивостей реципієнта, а, отже, може йтися про
можливого адресата і більш універсальні мовні засоби, розраховані на різнорівневу аудиторію.
Маніпулятивний вплив є багатокомпонентним явищем. Аналіз медійного меритократичного дискурсу
показав існування чотирьох основних вербальних складових маніпулятивного впливу – привернення
уваги, інформування про подію, використання числа, відображення суспільної думки. Будь-який
завершений фрагмент мас-медійного повідомлення, як правило, містить різні мовні засоби та вербальні
складові маніпулятивного впливу, результат якого буде залежати від сумарного впливу симбіозу всіх
наявних мовних та невербальних компонентів.
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Семенюк И. С. Манипулятивное воздействие в медийном англоязычном
меритократическом дискурсе.
В данной статье проанализированы особенности медийного воздействия в англоязычном дискурсе
меритократии. Последний рассматриваем как совокупность социально-дифференциальных дискурсий
социума: образования, политики, экономики, власти, контрдискурсии, публичной риторики,
закрепляющих или дестабилизующих постоянную систему общественных отношений. Манипулятивное
воздействие рассматриваем как способ изменения или корректировки картины мира реципиента,
который реализуется с помощью вербальных составляющих, основанных на отдельных языковых
средствах. Манипулятивное воздействие является многокомпонентным явлением и влияет как на
мышление, так и на чувства адресата, причем основной мишенью манипулятора является именно сфера
чувств. Составляющие языковые средства манипулятивного воздействия в англоязычном
меритократическом дискурсе взаимодействуют и сопровождаются невербальными компонентами.
Выделяют четыре основных вербальных составляющих манипулятивного воздействия в медийном
англоязычном меритократическом дискурсе – привлечение внимания, информирование о событии,
использование числа, отражение общественного мнения.
Ключевые слова: меритократический дискурс, манипулятивное воздействие, дискурсивные стратегии.
Semeniuk I. S. Еру Manipulative Influence in the English-Speaking Media Meritocratic Discourse.
Mass Media occupies a special place in the modern life in general and in the space of the discourse interaction
in particular. The following trend prompts some modern researchers to call the modern society as "a media
society". The media has an impact on the daily life rhythm, individual and community events calendar. Mass
Media serves as important means of communication between the government and people, different social groups
and individuals. In today's Mass Media much attention is paid to social and political events that underlie the
social and political discourse which is reflected in studies of many linguists (A. Baranova , V. Dem'yankova ,
D. Gudkov , O. Sheigal etc.). The current paper analyzes features of the media influence in the English-speaking
meritocratic discourse. The last is regarded as a set of social and differential society discourses: educational,
political, economical, governmental, counterdiscourse, public and rhetoric, which can establish / destabilize a
sustainable system of social relations. Manipulation is examined as a way to change or adjust the recipient’s
picture of the world. Manipulative influence is implemented by means of verbal components based on specific
language tools. Components and linguistic resources of the manipulative influence in the English-speaking
media meritocratic discourse are complementary and accompanied by non-verbal components. There are four
main components of the verbal manipulative influence – attention attraction, information about the event, usage
of the numbers which reflect the public opinion. Scientific investigations of manipulative techniques, methods,
means of influence show that manipulative influence is a multicomponent phenomenon which has its impact both
on thinking and feelings of the recipient. The main target of the manipulator is precisely the scope of the senses.
Keywords: meritocratic discourse, manipulative influence, discourse strategies.
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ВІДОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ
В ІННОВАЦІЙНІЙ ЛЕКСИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(НА МАТЕРІАЛІ ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 20-ТИ ТОМАХ)
Статтю присвячено вивченню основних функціональних груп лексики інноваційних входжень в
українській мові (на матеріалі тлумачного Словника української мови в 20-ти томах), зокрема
суспільно-політичної лексики. У межах цих груп на основі активного процесу розвитку сучасної
української мови – дериваційної неологізації – проаналізовано іменникові, прикметникові, а також
дієслівні неологізми. Визначено основні продуктивні способи, а також словотвірні типи творення нових
слів. З’ясовано основні засоби словотворення інноваційної лексики. Обґрунтовано зовнішні (соціальні) та
внутрішні (власне мовні) чинники появи нових слів у сучасній українській мові.
Ключові слова: функціональні групи, лексика, інноваційні входження, дериваційні неологізми.
Вивчаючи природу мови, лінгвісти у своїх працях визначають динамізм мовної системи як її
незаперечну й очевидну властивість, природа якої базується на тому, що в основі актів комунікації,
засобом практичного здійснення яких є мова, лежить відображення людиною навколишньої дійсності,
яка сама знаходиться в постійному русі та розвитку [1; 2]. Тобто імпульси змін виходять від історично
змінюваного середовища, в якому функціонує мова. П. Лафарг, характеризуючи мову, писав, що "...вона
є найбезпосереднішим і характерним продуктом людського суспільства" [3: 19].
Процес збагачення, перебудови мови обумовлений не лише її відгуком на прогрес суспільства,
реалізацію його комунікативних потреб, а й принципами організації самої мови. Мова виявляє внаслідок
цього двояку залежність своєї еволюції: від середовища, в якому вона існує, та її внутрішнього механізму
й влаштування. Російський мовознавець В. В. Виноградов з цього приводу наголошував: "Не варто
думати, що закони розвитку мови, які витікають із її суспільної функції, і закони, що витікають із
структури мови, – це різні, взаємно не пов’язані закономірності ніби різних планів функціонування мови.
Насправді вони взаємообумовлені й нерозривні" [4: 33].
Найвиразніше відображає динаміку мови її лексико-семантичний рівень: він постійно відкритий для
входження нових елементів [5: 33], які виникають під впливом соціальної детермінованості.
В останні десятиліття – період значних соціальних перетворень в країні, пов’язаних із створенням
нової державності, змінами економічної та політичної ситуацій, науковим прогресом та ін. –
спостерігається значне поповнення словникового складу української мови новими лексичними
одиницями, що відповідають цим змінам. Тому в кінці ХХ – початку ХХІ століття лексичні інновації
перебувають у полі особливої уваги мовознавців. Відомими дослідниками в галузі неології на сучасному
етапі розвитку лексико-семантичної системи є Т. О. Бевз, Л. А. Лисиченко, С. С. Лук’яненко,
Д. В. Мазурик, Л. Б. Мартинова, О. Г. Муромцева, І. А. Самойлова О. А. Стишов, О. О. Тараненко,
Л. М. Філюк та ін., у працях яких висвітлено різні аспекти мовної динаміки. Проте вивчення неологічних
входжень лишається актуальним з-поміж важливих питань сучасного мовознавства.
На сьогодні можливість провести об’єктивний аналіз динаміки української лексики надає новий
Словник української мови в 20-ти томах (надалі – СУМ-20). Ця лексикографічна система являє собою
найбільш повне зібрання лексики української мови – понад 180 тис. реєстрових словникових одиниць, а
також із максимальною повнотою представляє неологічні входження в різних сферах функціонування
української мови. СУМ-20 укладено вченими Національної академії наук України та викладачами вищих
навчальних закладів у межах національної програми "Словники України". У його основу ліг тлумачний
Словник української мови в 11-ти томах, матеріали лінгвістичного корпусу Українського мовноінформаційного фонду НАН України, що нараховує понад 76 млн. слововживань, та лексичної картотеки
Інституту української мови НАН України, яка містить понад 6 млн. карток. СУМ-20 створений із
використанням нової комп’ютерної технології лексикографування, розробленої в Українському мовноінформаційному фонді НАН України.
Відображаючи словниковий склад мовної системи, Словник української мови представляє
різноманітні види інформації про слово: відомості про його написання і особливості вимови, про місце
наголосу, про граматичні та словотворчі властивості та ін. Інформативність лінгвістичного матеріалу
Тлумачного словника в 20-ти томах як лексикографічної системи дозволяє стверджувати, що він "...є
джерелом величезного інформаційного та культурного ресурсу, причому, на відміну від енциклопедій,
останній спрямовано на маніфестацію, передусім, лінгвістичних даних, за допомогою яких лексичні
одиниці вписуються в систему мови на всіх її рівнях – і формальних, і змістових. Тому невипадково, що
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саме багатотомні словники тлумачного типу вважаються найвищими досягненнями кожної національної
лексикографії, а там, де їх створено, вони фактично набувають статусу національного надбання" [6: 21].
Зіставлення Словника української мови в 11-ти томах та нового Словника української мови в 20-ти
томах надає можливості проаналізувати інноваційні процеси в лексико-семантичній системі української
мови, виявити тенденції та шляхи її розвитку, установити причини виникнення та характер цих змін.
Зрозуміло, що неологічні входження, репрезентовані в Словнику, віддзеркалюють різні сторони
реалій соціуму: мова як форма людського буття забезпечує існування суспільства, виконуючи
комунікативну роль у всіх його сферах. Це відображено в лексичних новотворах, які вербально
демонструючи соціальні зміни, збагачують словник мови. Проте зазначимо, що є такі сфери
життєдіяльності людини, які найактивніше піддалися перетворенням, і, відповідно, відобразилися в
певній формі та змістовому навантаженні нових лексичних одиниць. Спостереження над сучасними
інноваціями демонструє, що до таких сфер належить соціально-політична, свідченням чого є значне
перетворення у відповідній групі лексики. Своєрідність суспільно-політичних реалій, відображуваних
фактичним мовним матеріалом дослідження, виявляється в їхній безпосередній віднесеності до
конкретного, екстралінгвального фрагмента дійсності.
Оскільки реєстр Словника української мови значно розширився за рахунок появи нових слів шляхом
словотвору, розглянемо дериваційні неологізми, які репрезентують суспільно-політичні поняття.
Зазначимо, що найпродуктивнішим при появі дериваційних неологізмів виступає морфологічний
спосіб словотворення. Це пояснюється тим, що "Саме цей спосіб є багатим, дійсно невичерпним
джерелом поповнення словника, що являє собою нове явище не тільки з погляду семантики… але й
звукового оформлення і морфологічної форми" [7: 56]. У межах цього способу проаналізуємо
найпродуктивніші словотвірні типи іменників, прикметників та дієслів.
Серед досліджуваних інноваційних входжень іменники становлять більше половини всіх нових слів.
Це, насамперед, пояснюється тим, що "новоутворення служать, передусім, засобом поповнення словника
новими номінаціями, а саме іменники є найбільш номінативним класом слів, що служить для називання
нових реалій у всіх сферах життя людини" [8: 91].
З-поміж групи іменникових неологізмів значну роль у їх творенні відіграв суфіксальний спосіб. Так, у
групі нових дериватів відмітимо продуктивність словотвірного типу із суфіксом -ість (-ність), який
задіяний для утворення номінацій із загальним словотвірним значенням "абстрактна ознака". Деривати
цього класу мотивуються відносними прикметниками (олігархічність) та пасивними дієприкметниками
минулого часу (масштабованість, політизованість).
Інша група дериваційних неологізмів представлена іменниками, що виражають властивість, стан або
заняття особи, якусь суспільну громадську течію словотвірним типом із суфіксом -ізм (-изм) (глобалізм,
бікамералізм), похідні від відносних прикметників.
Меншу продуктивність виявили словотвірний тип із значенням опредметненої дії із суфіксом -аці- (яці-), де новоутворені лексеми мотивовані дієслівними основами (маргіналізація), а також словотвірний
тип на позначення осіб жіночої статі із суфіксом –к- (прем’єрка (розм.), що мають відповідники на
позначення чоловічої назви. Виникненню останнього послужили ті політичні зміни, що пов’язані із
зміною при владі посадової особи.
Досить велику групу нових дериваційних утворень іменників становлять складні слова. Варто
відзначити, що інноваційні входження демонструють активну дію закону збереження мовної енергії,
результатом якої є абревіатури, де найбільшу продуктивність виявили частковоскорочені.
Джерелом виникнення інноваційних абревіатурних утворень цього типу послужило активне
залучення запозичених елементів: євро- (від європейський): європарламент, європростір, євровалюта,
євродолари, еко- (від екологічний): екосистема, екоресурси, екокатастрофа, соціо- (від соціологічний):
(соціоекологія, соціолінгвістика, соціооцінка), енерго- (від енергетичний): енергоджерело,
енергокомплекс, енергоносій.
У процесі утворення частковоскорочених абревіатур задіяні також власне українські елементи. Так,
наприклад, активною твірною морфемою серед нових іменників виступає елемент держ- (від
державний): держзамовлення, держконтроль, держкордон, держкредит, держторгівля, держбюджет,
держсекретар, держконтроль, держпозика, держдепартамент. У такий спосіб з’явилися нові слова,
першою частиною яких є політ- (від політичний): політреформа, політкоректність, політапарат.
Крім того, вербальним відображенням у світі реалій є ініціальні абревіатури, які представлені наступними
лексемами: Служба безпеки України – СБУ, Європейський Союз – ЄС, Європейське економічне
співтовариство – ЄЕС, вільна економічна зона – ВЕЗ, Організація українських націоналістів – ОУН.
Меншу за обсягом групу слів, порівняно з попередніми, становлять складові абревіатури. Як приклад,
назвемо такі новоутворені іменники із словотворчим елементом держ-: Державний комітет України по
земельних ресурсах – держкомзем, Державний комітет статистики України – держкомстат.
Спостерігається також значне поповнення лексичного складу мови іменниковими композиційними
одиницями. Так, активністю відзначився постпозитивний словотворчий формант -творення
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(бюджетоутворення, законотворення, державотворення). Менш продуктивним виявивилися -люб
(владолюб) та -творець (законотворець).
Варто відзначити, що аналізований масив лексики показав: новими репрезентантами СУМ-20 є також
юкстапозити. При творенні інноваційних лексем цього типу істотно активізувався формант віце-, що
нараховує більш як 20 компонентів словотворчого гнізда (віце-голова, віце-губернатор, віце-консул, віцепрем’єр, віце-директор, віце-прем’єрство, віце-спікер, віце-спікерство, віце-спікеріада та ін.). Лексичні
одиниці цього типу містять у своєму складі два елементи, за винятком слова віце-прем’єр-міністр.
Зазначені лексеми демонструють поповнення Словника української мови новотворами із семантикою на
позначення переважно посад осіб та часу діяльності особи на певній посаді.
У складі словотворчих елементів значну активність виявив також компонент соціал- (соціалпатріот, соціал-націоналізм, соціал-націоналіст, соціал-реформізм, соціал-реформіст), який утворює
низку слів на позначення здебільшого назв політичних течій та осіб, що називають їх представників.
Сучасний період розвитку лексики характеризується також активною появою нових прикметникових
дериватів, що переважно становлять групу відносних прикметників. Новотвори цього типу виникають в
результаті суфіксального способу, де активність демонструє –ськ-. Нові прикметники складають похідні,
мотивовані іменниками,
переважно різними
найменуваннями людей (аболіціоністський,
абсурдистський, авангардистський, парламентський, спікерський).
У межах відносних відіменникових прикметників з’явилися також слова, утворені за допомогою
суфікса -н-, мотивовані іменниками жіночого роду на -ія із словотвірним значенням загальної
відносності (денацифікаційний), а також морфеми -уват-, де словотвірний тип виражає значення
"схильний до вияву ознак (рис характеру, поведінки, стану тощо) відповідно до значення мотивуючого
іменника" (бомжуватий).
Крім того, у словотворенні нових прикметників певну роль відіграє також префіксальний спосіб
творення. Так, наприклад, активним елементом сучасної словотвірної системи є префікс анти-. Він
служить формуванню семантики, яка заперечує ознаку, виражену мотивуючим прикметником,
протиставлена цій ознаці, направлена проти неї. Значна кількість новотворів, утворених за допомогою
цього префікса, з’явилася в суспільно-політичній лексиці: антидержавний, антиконституційний,
антипатріотичний, антиправовий, антипрезидентський, антитерористичний, антимонопольний,
антиінфляційний, антикризовий, антиринковий.
Серед препозитивних формантів варто назвати й словотворчий елемент пост-, що виражає значення
"після того, що названо твірною основою" (постмодерністський, постмодерний, пострадянський).
Менша кількість нових слів на позначення понять суспільно-політичної сфери складають одиниці із
словотворчим елементом ультра-. Цей префікс уживається в прикметниках для вираження крайньої
великої або крайньої малої безвідносної міри вияву ознаки (ультранаціональний, ультрапатріотичний).
Група префіксально-суфіксальних прикметникових дериватів кількісно розширилися завдяки
префіксу не-, суфіксам –н-, -анн-, -енн-, -м-, -уч-, -ущ-, -лив-. Модель є продуктивною завдяки активно
використовуваному в мові словотвірному значенню "заперечення того, що позначається твірною
основою" (неаристократичний, неправомочний, неправосильний, неправочинний).
Виявлено активність творення прикметників із префіксом поза- й суфіксами -н-, -ов-, -ськ-, що має
словотвірне значення "такий, що перебуває, знаходиться за межами того, що названо твірною основою"
(позаєвропейський, позаринковий, позаблоковий).
Спостереження над сучасними інноваціями демонструє розширення діапазону української лексики
також за рахунок прикметників-новотворів складного типу. При творенні інноваційних прикметниківюкстапозитів, як правило, опорними виступають сурядні зв’язки.
Аналізована словотвірна модель виявилася продуктивною при формуванні нових одиниць на
позначення понять суспільно-політичних реалій із такими компонентами: соціально- (соціальнодемографічний, соціально-критичний, соціально-національний, соціально-професійний), партійно(партійно-господарський, партійно-державний, партійно-урядовий, партійно-політичний), народно(народно-визвольний, народно-демократичний), державно- (державно-монополістичний, державноправовий), службово- (службово-допоміжний, службово-посадовий).
Відзначимо дію постпозиційного форманта -бюрократичний, що представлений лексемами
державно-бюрократичний, самодержавно-бюрократичний.
У Словнику української мови в 20-ти томах спостерігаємо розширення реєстру завдяки поповненню
композитів-прикметників, утворених на основі підрядних синтаксичних конструкцій. Серед
постпозитивних складників значною словотвірною продуктивністю відзначається компонент -творчий
(законотворчий, державотворчий, нормотворчий).
Спостереження над сучасними інноваціями демонструє розширення діапазону лексики, яка вербально
представляє суспільно-політичну сферу шляхом дієслівної деривації, проте, порівняно з іменниками та
прикметниками, одиниць цього типу в СУМ-20 – кількісно менше.
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Інноваційні дієслова представлені лексемами, утвореними різними способами словотворення.
Найбільшою продуктивністю в дієслівному словотворенні сучасної української мови відзначаються
суфіксальний та префіксальний способи.
Найчисельнішу групу інноваційних одиниць, що виникли внаслідок суфіксації, становлять деривати
дієслів іменникового походження. При цьому спостерігається активність словотвірного типу з суфіксом
–ува-. В якості словотворчих значень тут виступають переважно такі: "діяльність, дія чи стан, зміст яких
визначається твірною іменниковою основою", бути тим, хто позначений твірною основою”
(спонсорувати, рекетувати).
У досліджуваному матеріалі простежується продуктивність словотвірного типу із словотворчим
елементом –изува- (-ізува-) зі значеннями "забезпечувати чи охоплювати тим, на що вказує твірна
основа мотивуючого іменника", та "досягати того або перетворювати в те, на що вказує твірна
мотивуюча іменникова основа" (американізувати, бартеризувати, політизувати, легімітизувати).
Переважна більшість нових дієслів цього префіксального способу утворена за допомогою
словотвірного типу з префіксом де-, що має значення "здійснювати дію, протилежну дії мотивуючого
дієслова, анулювати дію, яка називається мотивуючим дієсловом". Унаслідок появи нових понять
з’явилися такі новотвори з цим елементом: деполітизувати, демонополізувати, дестабілізувати (політ.).
Кількісно поступаються префіксальному способу префіксально-суфіксальний, що представлений
словотвірною моделлю: дієслова з префіксом в- (у-) та суфіксом -ува-(-юва-) на позначення результату дії,
досягнення того, що названо твірною основою (удержавлювати), а також суфіксально-постфіксальний, у
словотвірній моделі якого присутній постфікс -ся (структуруватися, політизуватися).
Отже, дослідження фактичного матеріалу показало, що на сучасному етапі розвитку лексикосемантичної системи української мови значних змін зазнала суспільно-політична лексика, яка стала
одним із джерел поповнення словникового фонду. Ця група лексики становить таку частину словника,
яка особливо гостро реагує на зміни, що відбуваються у світі реалій. Нові лексичні одиниці як результат
взаємодії зовнішніх та внутрішніх чинників розширили реєстр СУМ-20 переважно за рахунок
дериваційних неологізмів. При цьому серед інноваційних дериватів велику за обсягом групу становлять
іменникові, прикметникові та дієслівні деривати, які виникли в результаті суфіксації, префіксації та
складного способу творення, меншу – неологізми, утворені префіксально-суфіксальним способом.
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Стратулат Н. В. Отображение общественно-политических реалий в инновационной лексике
украинского языка (на материале толкового Словаря украинского языка в 20-ти томах).
Статья посвящена изучению основных функциональных групп в украинском языке инноваций (на
материале толкового Словаря украинского языка в 20-ти томах). В пределах этих групп на основе
активного процесса развития современного украинского языка – деривационной неологизации –
проанализированы неологизмы имен существительных, имен прилагательных, а также глаголов.
Определены основные продуктивные способы образования новых слов. Обоснованы внешние
(социальные) и внутренние (собственно языковые) факторы появления новых слов в современном
украинском языке.
Ключевые слова: функциональные группы, лексика, инновации, деривационные неологизмы.
Stratulat N. V. Displays of Socio-Political Realities in the Innovative Ukrainian Language Vocabulary
(Based on 20 Volume Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language).
This article describes the investigation of main functional groups of vocabulary within innovative occurrences in
the Ukrainian language (based on Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language in 20 volumes). Noun,
adjective as well as verbal neologisms were analyzed within those groups on the basis of the active process of
the modern Ukrainian language development which is called the derivative neologization. Main productive ways
for creating new words were determined. External (social) and internal (own language) factors of new words in
the modern Ukrainian language are grounded.
Key words: functional groups, vocabulary, innovative occurrences, derivative neologisms.
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ЕМОЦІЙНІСТЬ ТВОРУ ЯК РЕФЛЕКТОРНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕАЛЬНОСТІ
(НЕГАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНКИ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ)
У статті розкрито сутність емоційних аспектів, виражених у художньому творі негативною
характеристикою людини, описано зміст понять "нецензурна лексика", "мова гніву", "лайлива лексика",
"емоційне розкріпачення". Звернено увагу на те, що до лайливих слів людина нерідко вдається спонтанно
й необдумано, піддаючись пориву емоцій та ситуативному вирішенню якоїсь "неделікатної" розмови. У
статті систематизуються лексичні одиниці на позначення негативних якостей людини за сферою їх
походження і функціонування, а також побічно характеризується зоонімічна інвектива на позначення
жінки. Подано особливості відтворення інвективи німецькою мовою. Вони підкріплюються прикладами
із оригіналів творів письменників-постмодерністів та їх перекладів.
Ключові слова: мова гніву, інвектива, переклад, негативна характеристика жінки, класифікація,
емоційне розкріпачення.
Постановка проблеми. Емоційна насиченість художнього твору сприяє осягненню його внутрішньої
сили. Вона веде читача у світ реальних малюнків, створених не тільки пером авторської уяви, але й
пером уяви читача. Експліцитні чи імпліцитні емоції – це правдивість живого світу, в якому посправжньому дихає життя, не заховуючись за ширму толерантності та маску вихованості. Зрозуміло, що
складання мозаїки слів "високої мови" – це невід’ємна частина літератури. Втім, коли йдеться про
близькість мови героя до життя, вона може видатися штучною і нещирою.
Вміння автора відчинити кватирку емоцій і дати можливість читачеві заглянути у табуйований світ
героя, який уміє не тільки вносити у твір напругу, але й відпускати гальма й вербально звільнитися від
напруги емоцій, ще досі залишається дискусійною темою для багатьох противників "скидання табу".
Йдеться про мову гніву та вербальне опоганення людини (явищ, предметів, ситуацій тощо) як одного із
невід’ємних елементів мовлення. Автор, який веде героя до такого методу емоційного розкріпачення,
повинен бути "на рівні" з героєм і володіти арсеналом відповідної лексики.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження вербального розкріпачення, яке представлене як частина
ненормативної лексики, досі належить до малодосліджених тем у вітчизняній науці. Якщо американські,
німецькі, російські та інші науковці вже мають певні досягнення у цій галузі (монографії, статті, а також
лексикографічні джерела), об’єктом дослідження яких є лихослів’я, інвектива, нецензурна лексика,
пейоративна лексика тощо, то вітчизняна наука ще має широке поле для подібних досліджень. Ненормативній
лексиці присвятили свої праці такі українські та зарубіжні дослідники як В. Мокієнко, Т. Нікітіна, В. Хімік,
Б. Успенський, В. Биков, В. Жельвіс, Л. Ставицька, О. Гаврилів, М. Лесюк, О. Голод, Л. Білоконенко,
А. Даниленко, Л. Клепуц, О. Кульчицька, Л. Ростомова, А. Скорофатова, Л. Широкорадюк, В. Демецька,
О. Федорченко та багато інших. До відомих лексикографічних джерел в Україні належать "Німецькоукраїнський словник лайливої лексики" О. Гаврилів та "Українська мова без табу" Л. Ставицької.
Відсутність достатньої кількості двомовних лексикографічних джерел ненормативної лексики до
сьогоднішнього дня складає чималі труднощі для перекладача. Якщо художній твір, наповнений емоційністю,
не рефлектується відповідною мірою на мову перекладу, він не має шансу на наближення його як до реальних
відчуттів, так і до оригіналу загалом. Це понижує рівень його правдивості відносно оригіналу.
Формулювання мети. У кожній мові є свій арсенал лексичних одиниць, призначених для емоційного
розкріпачення. Він не завжди збігається з іншими мовами, що нерідко складає незручності для
перекладача. Метою нашої статті є дослідження перекладу лексичних одиниць на позначення
вербального опоганення жінки, а також ілюстрація способів відтворення відповідної лексики на
прикладах перекладів із творів постмодерної літератури. До основних завдань статті належать розкриття
поняття "вербальне розкріпачення" як частини загальної проблеми "мова гніву", часткова систематизація
лексичних одиниць на позначення негативної характеристики жінки та аналіз способів їх перекладу.
Викладення основного матеріалу. Кожен читач має свої літературні вподобання і своє чтиво. Не
завжди є коректним чи потрібним критикувати смаки і вподобання інших, навіть якщо це суперечить
вподобанням читача чи мовця. Це аж ніяк не стосується літературних критиків, які заробляють критикою
на хліб і, будучи достатньо підкованими у літературі, висловлюють своє ставлення до письма і дають не
тільки читачам, але й науковцям і дослідникам різнобічну поживу для наступних літературних аналізів
та наукових розвідок. Проте літературні критики далеко не позбавлені суб’єктивності.
Останніми роками вже потроху стихає дискусія, яка розпочалася на початку дев’яностих, коли на
сторінках постмодерної літератури з’явилася щедра і відверта "нецензурщина", яка не вписувалася в мораль
радянської людини. Саме така мораль була пріоритетною для Радянського Союзу, коли через сито цензури
пересіювався кожен друкований чи поданий до друку й успішно відкладений цензорами у шухляду твір.
© Ткачівська М. Р., 2014
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Після розпаду Радянського Союзу все більше почала наводнювати українське літературне річище
постмодерна література – література без рамок і берегів, література масок та гри, клоунади і фіґлярства,
відвертості та натяків, зневажання та викривання, карнавалу та алюзій, протесту та зради попередніх ідеалів.
Вона виходила за рамки цензури, була незалежною і розкутою, і дозволяла собі більше, ніж звик "моральний"
читач. "Карнавалізація життєвого устрою призводить до встановлення зв’язків особливого типу, в основі яких
лежить відступ від норм і правил – як соціальних, так і моральних, етичних" [1:15].
Використання лайки і нецензурних слів не означає, що це простолюдна мова чи, навпаки, необхідна
мова для спілкування. Дискутуючи про нецензурну мову в літературі, не варто приписувати їй більше,
ніж вона вміщає. Загострення питання вживання-невживання такої лексики на сторінках художніх
текстів збільшує коло зацікавлених і, відповідно, розширює проект видавця. "Не існує нічого
непристойного для людства. Непристойним може бути тільки те, що в цій національній культурі і в цей
момент визначено як непристойне" [2].
Нецензурна мова у своїй більшій мірі належить до мови гніву. Мова гніву – це вербальне жало мовця,
спрямоване на влучення в адресата з метою викликання у нього душевного болю, гіркоти чи навіть
оскаженіння та люті. Незважаючи на це, нецензурна мова як засіб емоційного розкріпачення далеко не
завжди є гнівною грубою лайкою, що слугує для образи адресата, яким є співрозмовник чи третя особа
або будь-який інший об’єкт чи ситуація. До емоційного розкріпачення належать вставні слова,
безадресні вигуки та нецензурна пестлива лексика. Водночас лайка має широке коло "збуту" негативної
енергії у вигляді прокльонів та посилань. Вважаємо, поняття "посилання" більш вдалим, ніж зафіксоване
у наукових джерелах поняття "посил".
Отже, нерідко слова, які ми звикли вважати лайливими, переходять на рівень "ажурного плетива"
мовлення, де нема закладеного негативного енергетичного компоненту. Вони виступають мовним
інкрустуванням, у тому числі нашаруванням лексики, яка належить до пейоративної. Мова йде про
різнорівневе мовне розкріпачення, в якому закладений елемент ласкавості, прихильності, приємності у
ставленні до когось, пестливості.
Як вже зазначалося у наших попередніх дослідженнях, лайлива лексика є однією із елементів
вербального опоганення. Вербальне опоганення – це емоційні ензими, які реалізуються у мові як
негативно заряджені лексичні згустки, спрямовані на "яблучко уразливості" співрозмовника, а також
третьої особи, групи людей тощо. До лайливих слів людина нерідко вдається спонтанно й необдумано,
піддаючись пориву емоцій та ситуативному вирішенню якоїсь "неделікатної" розмови. Як зауважує Н.
Вовк, "ми часом і не помічаємо, що нам не вистачає слів, аби виразити свої емоції, і ми змушені
переходити на лайку. Особливо у стресових ситуаціях ми заповнюємо ненормативною лексикою свої
інтелектуальні прогалини. Лайка служить зв’язкою для побудови речень" [3].
На думку В. Жельвіса, "лайлива мова займає своє місце в мові будь-якої культури, і тому виключення її
із розгляду, звичайно, дозволяє мові виглядати більш ввічливою, але одночасно покаліченою, позбавленою
однієї із суттєвих функцій – вираження негативних емоцій у найбільш крайньому вигляді" [4].
Отже, лайлива лексика – це негативно заряджена енергія, обрамлена в слово (у тому числі вигук,
наказ, посилання), націлена на вибраний мовцем об’єкт або висловлена без конкретного напрямку.
Як зазначає В. Федоренко, "лайка може дуже зіпсувати репутацію людини, навіть якщо ця людина
лається поза своєю волею та всупереч своїм звичкам" [5], оскільки "лайливі слова не мають фактично
ніякого стосунку до адресата, тому що вони більше говорять про мовця, про його неврівноваженість чи
невихованість, чи схильність до вульгарності, невміння тримати свої емоції, ніж про адресата" [6].
В українську мову значна кількість нецензурної лексики потрапила через російську, хоча і в Росії на
неї накладалися табу1. Німецька мова порівняно з російською бідніша на інвективу, хоча має широку
палітру зоонімів на позначення негативних характеристик людини.
Лексичні одиниці на позначення негативної характеристики людини можна поділити за сферою їх
походження і функціонування на наступні підкласи (приклади подаються відразу із перекладом):
1) Спільні (наявність відповідного позначення у мові багатьох народів та етнічних груп і не мають
часових обмежень): ідіот – Idiot, cкурвий син – Hurensohn (Ю. Андрухович, "Московіада");
2) Національні (характерні для певної національності);
3) Ендемічні (характерні для певної території, можуть мати часові рамки): Наприклад, розповсюджене за
часів Радянського Союзу позначення інтердівчина (валютна) – промисел жінки легкої поведінки з іноземцями
1

У Росії віддавна переслідували за надмірну лайливість, але тільки тоді, коли вона спрямовувалася проти
верховних правителів. Так, наприклад, за Соборним укладом 1649 року "непристойні слова" розглядали як
державний злочин і могли покарати як за державну зраду аж до страти. Смерть обіцяв і складений у часи Петра І
"Артикул воїнський", якщо хтось одважиться лихословити на царя та його родину. Проте найжорстокішими були
покарання, які чекали на того, хто нецензурно висловлювався про царські укази та вживав міцні вислови під час їх
читання, а також "використовував не за призначенням державні папери з монаршими іменами. Також пильнувалося,
щоб у державних документах не вживалися вуличні слова та звороти – їх варто було передавати за допомогою
евфемізмів на кшталт "негожі слова" [5].
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за валюту. (Укр..: "Вона ж валютна, паскуда, за долари, сучка, підмахувала!" – нім.: "Sie ist ja eine Valuta-Nute,
die Sau, hat’s für Dollars getrieben, die Hure!" (Ю. Андрухович, "Московіада");
4) Локальні (діють на частині від цілого, наприклад, у межах певної етнічної групи): Наприклад,
характерні для західної України: кобіта – від польськ. kobieta – жінка: кобіти [7: 274] – Weiber [8:302];
5) Авторські: смаркулі-гостеси [7: 64] – Rotzlöffel von Hostessen [8: 69].
Лексичні одиниці на позначення негативної характеристики жінки належать як до літературної мови
(мови-еталону), так і до нецензурної лексики. Вони вказують на: її розумові здібності (Dummchen);
зовнішній вигляд (Püppchen); моральні якості (сема "розпусна жінка" Hure); сварливість (Zicke),
слабкість, неспроможність (Rabenmutter), домінантність (Emanze), перебільшена балакучість
(Klatschbase); плаксивість, вік (Auslaufmodell); неврівноваженість (Furie); фальшивість (Luder) тощо. Як
уже зазначалося, значна кількість негативних характеристик утворена від зоонімів. Зооніми на
позначення жінки є носіями наступних характеристик: 1) позначення розумових здібностей жінки
(dumme Kuh); 2) позначення зовнішнього вигляду (häßliches Entlein); 3) позначення негідництва (miese
Kröte); 4) позначення невпорядкованості статевого життя (F**ksau); 5) позначення неспроможності
(Rabenmutter); 6) позначення вищості (Hausdrache); 7) позначення лукавства та підступності (Schlange) та
ін. Існує низка зоонімів, що позначають негативні характеристики як чоловіків, так і жінок: позначення
полохливості (Angsthase); позначення брудної людини, нечистоти (Sau, Drecksau).
Аналізуючи переклад лексичних одиниць, що позначають негативну характеристику жінки, можемо
виокремити такі різновиди перекладу та його особливості: 1) збереження зоонімічної семи на рівні
відтворення лексеми повним або частковим відповідником (зоонім на позначення негативної
характеристики жінки зазвичай зберігається, хоча не завжди збігається із зоонімом мови-реципієнта. При
його відсутності – іншою лексичною одиницею, що позначає негативну характеристику жінки).
Наприклад, укр.: "…він такий молодий, стрункий і бравий, а вона така бегемотиха…" [9: 25] – нім.:
"…er so jung, stramm und verwegen, und dazu so eine Nilpferdin…" [10: 24]; 2) синонімічні ряди на
позначення жінки легкої поведінки відтворюються за допомогою синонімічних рядів мови-реципієнта.
Наприклад, укр.: "О, горе мені, що так покохав на схилі років цю шльондру, цю хвойду, цю курву!" [7: 187]
– нім.: "O Kummer, dass ich mich zum Ende meiner Tage in eine Nutte, eine Hure, in diese Dirne verliebt
habe!" [8: 204]; 3) уподібнення. Наприклад, укр..: "скурві сини, сучі дочки " [[11: 17] – "Hundsöhnen und
Katzentöchter" [12: 129]; укр.: "На Ка’д’Оро нарешті зійшла руда засранка" [7: 48] – нім.: "Am Halt Ca’ d’
Oro stieg die rote Pest endlich aus" [8: 51]; 4) транскрипція використовується рідко, здебільшого при
наявності іншомовних вкраплень. Наприклад, укр.: "Тепер знову до тих трьох, із яких одна мусить бути
дівчиною, дєвочкою, сукою, напівдитиною-напівжінкою" [11: 242] – нім.: "Jetzt wieder zurück zu den
dreien, unter ihnen mit Sicherheit eine Frau, ein Mädel, eine Djewotschka, eine Tussi, halb Kind, halb Frau"
[[12: 141]); 5) авторська інвектива калькується, відтворюється дослівно або із частковим опусканням
окремих лексем. Наприклад: укр.: "… згадувана руда голландська квочка так і не відходила від
Респондентового тіла…" [7: 47] – нім.: "… die erwähnte holländische Bruthenne war wie angeklebt und
entfernte sich nicht vom Körper des Respondenten" [8: 51] (опущено лексему "руда"); 6) інші способи та
прийоми перекладу (описовий, гіпо-гіперонімічний переклад, довільний, неточний переклад тощо).
Наприклад, укр.: "…ця ніпівжіноча особа потрібна для збирання побічних продуктів …" [11: 242] – нім.:
"Außerdem braucht man die Tussi, um die Nebenprodukte einzusammeln …" [12: 141].
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Як демонструє дослідження,
лексичні одиниці на позначення негативної характеристики жінки при перекладі на німецьку мову
відтворюються за допомогою відповідників у мові-реципієнті, а також за допомогою гіпогіперонімічного перекладу, уподібнення, рідше транскрипції. Авторська інвектива здебільшого
калькується, відтворюється дослівно або із частковим опусканням окремих лексем. Негативна
характеристика жінки, презентована зоонімом, відтворюється зоонімічним відповідником, а при його
відсутності – іншою лексичною одиницею, що позначає негативну характеристику жінки.
Дослідження засвідчує, що не кожна лексична одиниця на позначення негативної характеристики
жінки має певні відповідники у мові перекладу. Відповідно до цього, перекладач змушений вдаватися до
різних способів перекладу, щоб зберегти авторське бачення опису героїв та їх особливості.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Ставицька Л. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми.
Евфемізми. Сексуалізми / Л.Ставицька. – К. : Критика, 2008. – 454 с.
2. Жельвис В. И. Слово и дело : юридический аспект сквернословия [Електронний ресурс] / В. И. Жельвис. –
Режим доступу : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Article/jelv_slov.php.
3. Вовк Н. Майже половина українців використовують у своїй мові ненормативну лексику [Електронний
ресурс] // Україна молода. 09-10-2013 [/ Н. Вовк. – Режим доступу : http://vsiknygy.net.ua/news/31442/.
4. Жельвис В. И. После брани. Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира. – М. :
Научно-издательский центр "Ладомир", 2001. – 352 с.
5. Федоренко Валерій. Лайливість – це хвороба [Електронний ресурс] / Валерій Федоренко //Українське життя
в Севастополі. Вільна трибуна. – Режим доступу: http://ukrlife.org/main/ tribuna/layka_ru.htm.

185

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (74). Філологічні науки
6. Бондаренко Тетяна. Інтерв’ю з О. Гаврилів. 11.10.2013. Чому німецькою важче образити корупціонера?
[Електронний ресурс] / Тетяна Бондаренко. – Режим доступу : http://www.dw.de/чому-німецькою-важчеобразити-корупціонера/a- 17150592.
7. Андрухович Ю. Перверзія / Ю. Андрухович. – Львів : Класика, 1999. – 288 с.
8. Andruchwytsch J. Perwersion/ J. Andruchowytsch. – Berlin : Suhrkamp Verlag, 2001. – 130 S.
9. Андрухович Ю. Таємниця / Ю. Андрухович. – Харків : Фоліо, 2008. – 477 с.
10. Andruchowytsch J. Geheimnis / J. Andruchowytsch. – Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 2008. – 387 S.
11. Андрухович Ю. Диявол ховається в сирі : вибрані спроби 1999-2005 років / Ю. Андрухович. – Видання
друге, виправлене. – Київ : Видавництво "Часопис "Критика", 2007. – 320 с.
12. Аndruchowytsch Juri. Engel und Dämonen der Peripherie / Juri Аndruchowytsch. – Frankfurt am Main : Suhrkamp
Verlag, 2007. – 224 s.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Stavytska L. Ukrainska mova bez tabu. Slovnyk netsenzurnoi leksyky ta ii vidpovidnykiv. Obszenizmy. Evfemizmy.
Sexualizmy. [Ukrainian without Taboo. Dictionary of Obscene Vocabulary and its Equivalents. Obscenisms.
Euphemisms. Sexualisms] / L. Stavytska. – K. : Krytyka, 2008. – 454 s.
2. Zhelvis V. I. Slovo i delo : yuredicheskyi aspekt skvernosloviya [A Word and a Deed : Law Aspect of the Foul
Language]
[Elektronnyy
resurs]
/
V.
I.
Zhelvis.
–
Rezhym
dostupu
:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Article/jelv_slov.php.
3. Vovk N. Maizhe polovyna ukraintsiv vykorystovuyut’ u svoii movi nenormatyvnu leksyku [Almost Half Ukrainians
Use a Foul Language in their Speech] [Elektronnyy resurs] / N. Vovk // Ukraina moloda [Young Ukraine 2013]. –
Rezhym dostupu : http://vsiknygy.net.ua/news/31442/.
4. Zhelvis V. I. Posle brani. Skvernoslovie kak sotsyalnaya problema v yazykakh i kulturakh mira [After the Battle.
Foul Language as a Social Problem in the Languages and Cultures of the World] / V. I. Zhelvis. – M. : Nauchnoizdatelskiy tsentr "Ladomir", 2001. – 352 s.
5. Fedorenko Valeriy. Laylyvist – tse khvoroba. Ukrainske zhyttya v Sevastopoli. Vilna trybuna. [Foul Language is a
Disease. Ukrainian Life in Sevastopol. Free Platform] [Elektronnyy resurs] / Valeriy Fedorenko. – Rezhym dostupu
: http://ukrlife.org/main/tribuna/layka_ru.htm.
6. Bondarenko Tetiana. Interv’yu z O. Gavryliv. Chomu nimetskoyu vazhche obrazyty korupzionera? [Interview with
O. Gavryliv. Why is it more Difficult to Offense a Corrupted Person in German?] [Elektronnyy resurs] / Tetyana
Bondarenko. – Rezhym dostupu : http://www.dw.de/чому-німецькою-важче-образити-корупціонера/a-17150592.
7. Andrukhovych Yu. Perversiya [Perversion] / Yu. Andrukhovych. – Lviv : Klasyka, 1999. – 288 s.
8. Andruchwytsch J. Perwersion. / Yu. Andrukhowytsch. – Berlin : Suhrkamp Verlag, 2001. – 130 s.
9. Andrukhovych Yu. Taemnytsia [Secret] / Yu. Andrukhovych. – Kharkiv : Folio, 2008. – 477 s.
10. Andruchowytsch J. Geheimnis / Yu. Andrukhowytsch. – Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 2008. – 387 s.
11. Andrukhovych Yu. Dyjavol chovaetsya v syri : vybrani sproby 1999-2005 rokiv [The Devil is in the Cheese :
Selected Essays, 1999-2005] / Yu. Andrukhovych. – Vydannya druge, vypravlene. – Kyiv : Chasopys "Krytyka",
2007. – 320 s.
12. Аndruchowytsch Juri. Engel und Dämonen der Peripherie / Yu. Andrukhowytsch. – Frankfurt am Main : Suhrkamp
Verlag, 2007. – 224 s.

Матеріал надійшов до редакції 17.02. 2014 р.
Ткачивская М. Р. Эмоциональность произведения как рефлекторное отображение реальности
(негативная характеристика женщины в немецкоязычных переводах).
В статье рассматривается проблема употребления в художественных произведениях нецензурной
лексики, дается характеристика понятиям "бранная речь", "язык гнева", "эмоциональное
раскрепощение". Исследование проводится на основе произведений постмодерной литературы.
Предлагается классификация негативной характеристики человека. В статье также дается
классификация зоонимической инвективы на обозначение негативной характеристики женщины и
общая классификация инвективы на обозначение женщины. Подаются способы воспроизведения
инвективы, которые сопровождаются примерами. Исследование завершается выводами.
Ключевые слова: язык гнева, эмоциональное раскрепощение, перевод, негативная характеристика
женщины, классификация.
Tkachivska M. R. Emotionality of Writing as a Reflex Image of Reality
(Women’s Negative Portrayal in German Translations).
The article highlights the problem of obscene words usage in the literary works and provides the characteristics
for such notions as "emotional liberation", "language of anger", "abusive language". The research is conducted
on the basis of the post-modern literary works. It suggests the classification of the negative characteristics of a
human being as well as the classification of the zoonymic invective denominating the woman’s negative
characteristics and the general classification of the invectives denominating women. It also gives the ways of the
invective reproduction which are proved by the examples. The results are substantiated in the conclusions.
Key words: language of anger, invective, translation, woman’s negative characteristics, classification.
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TYPES OF TESTS USED IN ENGLISH LANGUAGE
У статті розглядається проблема типів тестів, які є важливим аспектом процесу вивчення та
викладання англійської мови. Розглянуто різні типи тестів, які використовуються в англійській мові.
Визначено,що роль тестів є дуже важливою, особливо у вивченні мови, бо вони показують, що учні
дізналися під час курсу, а також відображають сильні та слабкі сторони навчального процесу, та
допомагають вчителю поліпшити викладання англійської мови. Дана класифікація чотирьох
традиційних категорій тестів. Проаналізовано використання найбільш поширених типів об’єктивних
тестів, таких як - коротка відповідь, множинний вибір, підбір пари слів або частин речень. З’ясовано,
що кожному процесу передачі знань необхідна перевірка отриманих знань з метою нагляду за
ефективністю засвоєння знань. Безліч різних методів і форм контролю дає вчителю можливість
вибору, в залежності від індивідуальних особливостей класу.
Ключові слова: тестування, різні типи тестів, вивчення і викладання англійської мови.
Statement of the problem in general aspect and its connection with important scientific and practical
tasks. Among all words used in a classroom there is the only word that usually makes the students shudder:
"test". There is hardly a person who would claim that s/he favours tests and finds them very motivating.
However, tests cannot be avoided completely, for they are inevitable elements of learning process. They are
included into curriculum at schools and are to check the students’ level of knowledge and what they are able to
do; they could be accomplished at the beginning of the study year and at the end of it; the students could be
tested after working on new topics and acquiring new vocabulary. Moreover, the students are to face the tests in
order to enter any foreign university or reveal the level of their English language skills for themselves. For that
purpose they take specially designed tests that are Test of English as a Foreign Language, or TOEFL (further in
the text) and CFC (further in the text), or Cambridge First Certificate. Although, these tests can sometimes serve
for different purposes and are unrelated, they are sometimes quite common in their design and structure. [1: 26]
Therefore, the author of the article is particularly interested in the present research, for she assumes it to be of a
great significance not only for herself, but also for the individuals who are either involved in the field or just
want to learn more about TOEFL and CFC tests, their structure, design and application.
The present article will display various aspects of the theory discussed, accompanied with the practical part
vastly analyzed.
Making out the parts of general problem not solved earlier with which the paper deals. The problem of
tests used in English language has not been yet solved till present.
Formulating the paper aims (stating the task). The goal of the present research is to investigate various
types of test formats and ways of testing, focusing particularly on TOEFL and CFC tests, in order to see how the
theory is used and could be applied in practice.
Presentation of the research with complete grounding of the obtained scientific results. Different
scholars (Alderson, 1996; Heaton, 1990; Underhill, 1991) in their researches ask the similar question – why test,
do the teachers really need them and for what purpose. Further, they all agree that test is not the teacher’s desire
to catch the students unprepared with what they are not acquainted; it is also not the motivating factor for the
students to study. In fact, the test is a request for information and possibility to learn what the teachers did not
know about their students before. We can add here that the test is important for the students, too, though they are
unaware of that. The test is supposed to display not only the students’ weak points, but also their strong sides. It
could act as an indicator of progress the student is gradually making learning the language. Moreover, we can
cite the idea of Hughes (1989:5) who emphasises that we can check the progress, general or specific knowledge
of the students, etc. This claim will directly lead us to the statement that for each of these purposes there is a
special type of testing. According to some scholars (Thompson, 2001; Hughes, 1989; Alderson, 1996; Heaton,
1990; Underhill, 1991), there are four traditional categories or types of tests: proficiency tests, achievement tests,
diagnostic tests, and placement tests [2: 12]
Diagnostic tests. Referring to Longman Dictionary of LTAL (106) diagnostic tests is a test that is meant to
display what the student knows and what s/he does not know. The dictionary gives an example of testing the
learners’ pronunciation of English sounds. Moreover, the test can check the students’ knowledge before starting
a particular course. Hughes (1989:6) adds that diagnostic tests are supposed to spot the students’ weak and
strong points. Heaton (1990:13) compares such type of test with a diagnosis of a patient, and the teacher with a
doctor who states the diagnosis. Underhill (1991:14.) adds that a diagnostic test provides the student with a
variety of language elements, which will help the teacher to determine what the student knows or does not know.
© Хижняк О. В., 2014
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We believe that the teacher will intentionally include the material that either is presumed to be taught by a
syllabus or could be a starting point for a course without the knowledge of which the further work is not possible
[3: 35] Thus, we fully agree with the Heaton’s comparison where he contrasts the test with a patient’s diagnosis.
The diagnostic test displays the teacher a situation of the students’ current knowledge. This is very essential
especially when the students return from their summer holidays (that produces a rather substantial gap in their
knowledge) or if the students start a new course and the teacher is completely unfamiliar with the level of the
group. Hence, the teacher has to consider carefully about the items s/he is interested in to teach. This
consideration reflects Heaton’s proposal (ibid.), which stipulates that the teachers should be systematic to design
the tasks that are supposed to illustrate the students’ abilities, and they should know what exactly they are
testing. Moreover, Underhill (ibid.) points out that apart from the above-mentioned the most essential element of
the diagnostic test is that the students should not feel depressed when the test is completed [3: 67].
Therefore, very often the teachers do not put any marks for the diagnostic test and sometimes even do not show
the test to the learners if the students do not ask the teacher to return it. Nevertheless, regarding our own experience,
the learners, especially the young ones, are eager to know their results and even demand marks for their work.
Notwithstanding, it is up to the teacher whether to inform his/her students with the results or not; however, the test
represents a valuable information mostly for the teacher and his/her plans for designing a syllabus.
Placement tests. Another type of test we are intended to discuss is a placement test. Concerning Longman
Dictionary of LTAL again (279-280) we can see that a placement test is a test that places the students at an
appropriate level in a programme or a course. This term does not refer to the system and construction of the test,
but to its usage purpose. According to Hughes (1989:7), this type of test is also used to decide which group or
class the learner could be joined to. This statement is entirely supported by another scholar, such as Alderson
(1996:216), who declares that this type of test is meant for showing the teacher the students’ level of the
language ability.
According to Heaton (ibid.), the placement test should deal exactly with the language skills relevant to those
that will be taught during a particular course. If our course includes development of writing skills required for
politics, it is not appropriate to study writing required for medical purposes.
At this point we can attempt to compare a placement test and diagnostic one. From the first sight these both
types of tests could look similar. They both are given at the beginning of the study year and both are meant for
distinguishing the students’ level of the current knowledge. However, if we consider the facts described in subchapter 2.1 we will see how they are different. A diagnostic test is meant for displaying a picture of the students’
general knowledge at the beginning of the study year for the teacher to plan further work and design an
appropriate syllabus for his/her students. Whereas, a placement test is designed and given in order to use the
information of the students’ knowledge for putting the students into groups according to their level of the
language. Indeed, they are both used for teacher’s planning of the course their functions differ. A colleague of
mine, who works at high school, has informed me that they have used a placement test at the beginning of the
year and it appeared to be relevant and efficient for her and her colleague’s future teaching. The students were
divided according to their English language abilities: the students with better knowledge were put together,
whereas the weaker students formed their own group. It does not mean discrimination between the students. The
teachers have explained the students the reason for such actions, why it was necessary – they wanted to produce
an appropriate teaching for each student taking his/her abilities into account. The teachers have altered their
syllabus to meet the demands of the students. The result proved to be satisfying. The students with better
knowledge progressed; no one halted them. The weaker students have gradually improved their knowledge, for
they received due attention than it would be in mixed group [3: 81]
Progress tests. Having discussed two types of tests that are usually used at the beginning, we can approach
the test typically employed during the study year to check the students’ development. We will speak about a
progress test. According to Alderson (1996:217), progress test will show the teacher whether the students have
learnt the recently taught material successfully. Basically, the teacher intends to check certain items, not general
topics covered during the school or study year. Commonly, it is not very long and is determined to check the
recent material. Therefore, the teacher might expect his/her learners to get rather high scores. The following type
is supposed to be used after the students have learnt either a set of units on a theme or have covered a definite
topic of the language. It will display the teacher whether the material has been successfully acquired or the
students need additional practice instead of starting a new material.
A progress test will basically display the activities based on the material the teacher is determined to check.
To evaluate it the teacher can work out a certain system of points that later will compose a mark. Typically, such
tests do not influence the students’ final mark at the end of the year.
The authorities of school demand the teachers to conduct progress tests, as well. However, the teachers
themselves decide on the necessity of applying them. Nevertheless, we can claim that progress test is inevitable
part of the learning process. We can even take a responsibility to declare that progress test facilitate the material
acquisition in a way. The students preparing for the test look through the material again and there is a chance it
can be transferred to their long-term memory.
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Achievement tests. Apart from a progress test the teachers employ another type – achievement test.
According to Longman Dictionary of LTAL (3), an achievement test is a test, which measures a language
someone has learned during a specific course, study or program. Here the progress is significant and, therefore,
is the main point tested. Alderson (1996:219) posits that achievement tests are “more formal”, whereas Hughes
(1989:8) assumes that this type of tests will fully involve teachers, for they will be responsible for the
preparation of such tests and giving them to the learners. He repeats the dictionary defining the notion of
achievement tests, adding just that success of the students, groups of students, or the courses. Furthermore,
Alderson (ibid.) conceives that achievement tests are mainly given at definite times of the school year.
Moreover, they could be extremely crucial for the students, for they are intended either to make the students pass
or fail the test [4: 45]
Proficiency tests. The last type of test to be discussed is a proficiency test. Regarding Longman Dictionary
of LTAL (292) proficiency test is a test, which measures how much of a language a person knows or has learnt.
It is not bound to any curriculum or syllabus, but is intended to check the learners’ language competence.
Although, some preparation and administration was done before taking the test, the test’s results are what being
focused on. The examples of such tests could be the American Testing of English as Foreign Language test
(further in the text TOEFL) that is used to measures the learners’ general knowledge of English in order to allow
them to enter any high educational establishments or to take up a job in the USA. Another proficiency test is
Cambridge First Certificate test that has almost the same aim as a TOEFL.
To summarize we can claim that there are different types of tests that serve for different purposes. Moreover,
they all are necessary for the teacher’s work, for them, apart from a proficiency test, could contribute to
successful material acquisition by learners.
Conclusions and perspective of future development. The present research attempted to investigate the
essence of two types of tests, such as TOEFL and CFC tests. The research has achieved the initially set goals and
objectives. It dealt with the basic data about testing, where the author had displayed the ideas what was the
essence of tests, why the students should be tested, what consequences could tests produce and whom they
would mostly influence. Afterwards, the reasons for testing were discussed, where the author of the paper had
gradually showed why tests were significant in the process of learning and the role of testing in the teaching
process. After the basic data had been discussed, the author came directly to types of testing. At that point the
author of the research made an attempt to review various sources on the topic she was able to find.
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Хижняк Е. Типы тестов, которые используются в английском языке.
В статье показаны типы тестов, которые используются в английском языке и являются
важным аспектом процесса изучения и преподавания английского языка. Дана классификация
четырех категорий тестов. Определено, что роль тестов является очень важной, особенно в
изучении языка, потому что они показывают, что учащиеся узнали во время курса, а также
отражают сильные и слабые стороны учебного процесса, и помогают учителю улучшить
преподавание английского языка. Проанализировано использование распространенных типов
объективных тестов. Выяснено, что каждому процессу обучения и передачи знаний необходима
проверка полученных учащимися знаний в целях надзора за еффективностью усвоения знаний.
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Контроль имеет множество разносторонних функций, при выполнении которых можно добиться
высокого результата.
Ключевые слова: тестирование, различные типы тестов, изучение и преподавание английского языка.
Khyzhniak O. Types of tests used in English language.
This article deals with problem of types of tests used in English language, which is the important aspect of
the process of English language learning and teaching.. It considers different types of tests used in English
language. The role of tests is very useful and important, especially in language learning, for they indicates
how much the learners have learnt during a course, as well as display the strength and weakness of the
teaching process and help the teacher improve it. The tests can facilitate the students’ acquisition process
and function as a tool to increase their motivation; however, too much of testing could be disastrous
changing entirely the students’ attitude towards learning the language, especially if the results are usually
dissatisfying. There are four traditional categories or types of tests: proficiency tests measuring how much
of a language a person knows or has learnt; achievement tests measuring a language someone has learned
during a specific course, study or program; diagnostic tests displaying the knowledge of the students or lack
of it, and placement tests placing the students at an appropriate level in a programme or a course. Discrete
point test is a language test that is meant to test a particular language item, whereas the integrative test
intends to check several language skills and language components together or simultaneously. To enter any
foreign university the students are supposed to take the TOEFL or CFC tests.. Serving for almost similar
purpose, however being sometimes different in their design and structure, the TOEFL and CFC tests are
usually constructed according to the accepted universal pattern.
Key words: testing, various types of tests, English language learning and teaching.
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ТЕМПОРАЛЬНО-КОНТЕКСТУАЛЬНЕ МАРКУВАННЯ ЯК СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ
ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАПОЗИЧЕНИХ НОМІНАЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті представлено темпорально-контекстуальне маркування на прикладі французьких запозичених
номінацій в англійській мові як спосіб передачі чужої лінгвокультурної інформації у мові-реципієнті.
Розкрито сутність поняття "темпорально-контекстуальне маркування". З’ясовано роль
контекстуального оточення французьких запозичених номінацій в англійській мові як важливого
фактору, який впливає на процес їхньої лексико-семантичної адаптації у цій мові. Обґрунтовано місце
темпорально-контекстуального маркування як засобу стилізації фрагменту певної часової епохи в
дискурсивному фрагменті. Розглянуто основні характеристики темпорально-контекстуального
маркування як способу передачі лінгвокультурної інформації на прикладі французьких історизмів,
архаїзмів та неологізмів в англійській мові.
Ключові слова: темпорально-контекстуальне маркування, лінгвокультурна інформація, запозичення,
архаїзм, історизм, неологізм.
У вивченні сучасної англійської мови одним з аспектів є прагматика, яка досліджує одиниці мови у
їхньому відношенні до тих чи інших осіб, які користуються мовою [1: 153-160]. Прагматика пов’язана з
активними номінативними процесами. Проблемі стилістичного маркування мовних одиниць
присвячували свої роботи П. Дудик, Є. Мешалкіна, Т. Сосніна, Н. Фененко та ін. Проте не було зроблено
спроби проаналізувати темпорально-контекстуально марковані французькі запозичені номінації в
англійській мові як засоби передачі прихованої лінгвокультурної інформації.
Актуальність нашої роботи спричинена відсутністю комплексних наукових розвідок щодо обраної
теми, а відтак необхідністю проведення дослідження темпорально-контекстуального маркування як
способу передачі лінгвокультурної інформації запозичених номінацій в англійській мові. Мета статті
полягає в тому, щоб проаналізувати темпорально-контекстуальне маркування французьких запозичених
номінацій як спосіб передачі лінгвокультурної інформації в англійській мові. Дана мета передбачає
вирішення таких завдань: 1) з’ясувати сутність темпорально-контекстуального маркування; 2) вивчити
характеристики та засоби темпорально-контекстуального маркування як способу передачі
лінгвокультурної інформації французьких запозичених одиниць в англійській мові.
Виклад основного матеріалу. У рамках семантико-прагматичного підходу нетиповий контекст
вживання слова носієм іншого соціолекту наділяє його новим відтінком, який згодом може закріпитись в
окремий лексико-семантичний варіант слова. Отож, поява у слові нового лексико-семантичного варіанта
в прагматичному аспекті свідчить про його вживання у різних ситуаціях спілкування [2: 12], а отже
свідчить про лексико-семантичну адаптацію даної номінації в мові. Темпорально-контекстуальне
маркування запозичених номінацій пов’язане із фактором часу, який відіграє важливу роль у створенні
моделі людини, а фактор людини – в моделюванні часу: людина знаходиться у точці присутності, яка
умовно розчленовує лінію часу на складові [3: 89]. Увійшовши у модель світу, людина внесла у неї два
складних і суперечливих компоненти: точку руху, а разом із рухом напрям руху. Точка присутності стала
одночасно і точкою зору. Точка рухається, і разом з нею рухається час, а разом із ним рухається по лінії
часу світ подій [4: 634]. Темпорально-контекстуальне маркування – характеристика запозичених
номінацій, яка відображає закріплений у них часовий (історично-культурний) період, робить їх
маніфестантами своєї епохи: Carmagnole ("Карманьола", народна революційна пісня-танець, що вперше
зазвучала на вулицях Парижа 1792 року [5: 146]).
Найбільш значний пласт цієї лексики складають історизми або "мертві реалії" [6: 8], які внаслідок
своєї часової віддаленості, втрачають актуальний характер навіть у своїй лінгвокультурі. Пор.: більшість
лексем – це номінації часів Великої французької революції: girondin / girondist ("член політичної партії у
період Великої французької революції, що представляв республіканську торгово-промислову палату;
партія отримала назву від департаменту Жиронда" [5: 470]), Fronde ("серія громадянських війн у Франції
у 1648 – 1653 рр., у яких знать повставала проти кардинала Мазаріні і королівського двору під час
правління Людовіка XIV" [7]), Jacobin, сфера вживання яких обмежується переважно історичними
хроніками. Проте переважна кількість цих історизмів, потрапивши в англійську мову та зазнавши певних
метафоричних перетворень, досить широко та охоче вживаються авторами публіцистичних статей.
Наприклад, номінація style Seconde Empire, Seconde Empire style ("стиль другої імперії, для якого було
характерним співіснування романтичної і неокласичної тенденцій" [5: 956]): Ashton himself had misgivings
over being deliberately old-fashioned (he was re-creating a second-empire French style) [8]. Номінація la
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Fronde вживається авторкою статті під назвою "Frondely remembered" символічно на позначення
повстання рибалок у Франції та блокування європейських портів: The French call it a fronde. And so do
you, but you have probably forgotten the word's meaning: "violent political opposition". So, the French call it a
fronde and they're good at it. Today's champions of la fronde are French fishermen; they are on their way to
block European ports with their colleagues after two weeks of blockading French ports [9].
Однак, варто наголосити, що архаїзація певних сторін життя суспільства (а відповідно номінації, що
їх позначають в мові) призводить до витіснення "мертвих реалій" із активного вокабуляру. Процес
архаїзації відбувається під впливом екстралінгвістичних факторів. Наприклад, із розвитком мореплавства
та кораблебудування практично зникла так звана bisquine ("особливий тип суден, які будувались у
Бретані"): The bisquine is a 19th century Breton fishing boat, characteristic of the region between Sant-Malo
and Granville, France [10]. Хоча лексема "bisquine" продовжує широко вживатись в англійській мові на
позначення риболовецьких суден, що збудовані за моделлю bisquine або візуально на неї схожі: Today
remain the replicas of "La Cancalaise" and "La Granvillaise", that one built on the plans of the bisquine "Rose
Marie" (1899, Louis Julienne) [11]. Пор.: Local to the Bay of Mont St Michel, the bisquine fishing boat was
designed for its shallow waters and treacherous tides [12].
На нашу думку, автор вживає запозичення, яке темпорально належить до іншої епохи з метою стилізації
подій, описаних у сучасній статті, під ту чи іншу історичну епоху або ж для того, щоб змусити читачів
перенестися у французьке середовище з усіма атрибутами, притаманними тим чи іншим подіям, розширити
їхні "культурні знання". Це стилізація на кшталт "ілюзії дистанції часу" (термін Є. М. Мешалкіної [13: 87]),
тобто так звана ілюзія присутності, яку автор створює навмисне з метою надання яскравішої
правдоподібності присутності читача у тому чи іншому просторово-часовому вимірі. Так, у наступному
прикладі йдеться про вихід гравця із французького футбольного клубу, і автор статті свідомо вживає
замість лексеми "French days" – "salade niçoise days" (від salade niçoise – "французький салат з анчоусами"),
вкладаючи у цей термін як просторове, так і часове навантаження, стилізуючи, таким чином, фрагмент на
французький манер, що включає в себе увесь устрій французького життя: мову, їжу, звичаї, тобто усе те,
що передбачало перебування у Франції: "I know just the club for you in the Midlands." It is amazing how is
better his English accent since those salade niçoise days in the South of France [14].
У фрагменті "And Mrs. Sarko has done more to raise France's profile than any femme since Marianne" [8]
період, який бере відлік від часів Маріанни (тобто Великої французької революції), навмисне
завуальовано під французький стиль для того, щоб змусити читача перенестися у Францію і
прослідкувати хід історії від часів революції до становлення президента Ніколя Саркозі.
Номінація croque monsieur ("The name is based on the verb croquer ("to crunch") and the word monsieur
("mister")… The croque-monsieur's first recorded appearance on a Parisian café menu was in 1910" [7]) у
фрагменті вжита замість темпорального маркера "початок XX ст." з метою введення читача у
франкомовне середовище, створення "ілюзії посилання" до тієї чи іншої події, яка закріпилася у певному
часовому відрізку історії і яка містить певне смислове навантаження: Gone are the Lycra halter-necks and
everything-I-put-on-gives-me-a-glaringly-obvious-VPL trousers and in their place are wide-leg cotton pants,
Missoni-style knits, above, and a host of tasteful and subtle prints. This is France’s biggest and best export since
the croque monsieur. What with Comptoir des Cotonniers, Paul & Joe and now Kookaï back on form, are we
undergoing a mini French revolution? [8]. Таким чином, читаючи статтю, читач перейматиметься не лише
модними реаліями, а й кулінарними вподобаннями французів, оскільки автор статті робить своєрідне
"посилання" на визначений культурний феномен, значення якого може бути розкритим для аудиторії
лише за допомогою фонових знань. Такого роду знання об’єктивуються семіотичними системами,
обумовленими ціннісно-смисловими орієнтирами тієї чи іншої етнокультури.
Запозичені неологізми носять відносно актуальний характер, оскільки культурна інформація, тобто
"фонові знання", які лежать в їхній основі, обов’язково присутні у свідомості французької
лінгвокультурної спільноти, а тому і в англомовного користувача французької лінгвокультурної
інформації, і таким чином, інтегрують до англомовної картини світу. Проте, науково-технічний прогрес
не стоїть на місці, та загальновідомо, що мова як жива істота розвивається та змінюється дуже швидко, і
відповідно те, що у ній ще вчора вважалося неологізмом, сьогодні вже є усталеним, а завтра може бути
архаїзмом. Таким чином, нове слово або приживається і асимілюється мовою, тобто перестає бути
неологізмом, або відкидається і у словник не потрапляє.
Так, французькі дослідники С. Декейрак та О. Шаль у свій час підкреслювали, що іноземці, які не
знають таких актуальних французьких реалій, як minitel, не мають уявлення про культуру сучасної
Франції [3: 90]. Пор.: Minitel ("французька комп’ютерна інформаційна система, створена у Франції
наприкінці 1970-х рр." [7]). Перші користувачі випробували мінітель у 1980 році, і до появи Інтернету
він залишався найпопулярнішим телекомунікаційним засобом в країні. Назва "мінітель" стала загальною,
і використовувалася для позначення таких видів зв’язку, як "телефон" чи "Інтернет". Як видно із
визначення, мінітель вважається специфічно французькою номінацією, на що знаходимо підтвердження
в одному із дискурсивних фрагментів: Everybody does the Club dance; "Les Crazy Signs" is as French as Le
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Weekend, Minitel and Johnny Hallyday [15], де, як відомо, Le Weekend – це франкомовні канадські новини,
які транслюють по вихідних [15], а Johnny Hallyday (Джонні Холлідей – французький співак і актор [15].
Однак, будучи актуальною у 1990-х роках, номінація minitel наразі втратила своє початкове значення, як
для французів, так і для англомовного етносу, оскільки вийшов з ужитку об’єкт, який вона позначала
(01.06.2012 р. мережа Minitel припинила свою роботу). Те ж саме можна сказати і про запозичення carte
orange – проїзний квиток для пересування у громадському транспорті Парижа та паризького регіону (Ільде-Франс), проте у лютому 2009 року він був скасований та замінений на Navigo pass. Таким чином, з
часу вилучення з ужитку відповідних реалій можна рідше спостерігати вживання однойменних
номінацій в англійській мові.
До неологізмів, які широко функціонують в англійській мові, варто віднести широкий спектр
номінацій сучасних французьких транспортних засобів: RER ("швидка транзитна залізнична мережа у
Паризькому регіоні" [7]): …RER trains and buses in zones one and two for £5 [16]; Batobus ("річковий
трамвайчик для прогулянки Сеною"): If you want to do a boat trip on the Seine, take the Batobus [7]; Velib’
("частина системи громадського транспорту французької столиці, створена за ініціативою мера Бертрана
Деланое за прикладом Ліону, де вперше у Франції з’явилась громадська внутрішньоміська мережа
велосипедів" [7]): Vélib', a popular self-service bike-rental system, was introduced in Paris last year [16];
Noctambus ("нічний автобус, який возить пасажирів із центру Парижа в передмістя" [7]): The Noctambus
night bus network is also available – particularly useful given the dearth of taxis in the city [9]; Balabus
("туристичний автобус для знайомства з визначними пам’ятками Парижа" [7]): You can find Balabus buses
by looking for the "Bb" symbol… [17].
Отже, сутність темпорально-контекстуального маркування запозичених номінацій полягає у їх
комплексному характері, який сигналізує про часові характеристики артефактів, які ними позначені.
Оскільки семантика запозичених мовних одиниць тісно пов’язана з побутом та світоглядом етносу
(французького), у якому ці номінації були створені, проходячи крізь призму світосприйняття
англомовним етносом, вони переживають процес метафоричного переосмислення в англійській мові, що
відразу ж фіксується в пресі, проте не встигає фіксуватися словниками.
Перспективним з точки зору подальшого дослідження вважаємо вивчення соціальноконтекстуального маркування запозичених мовних одиниць в англійській мові.
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Чумак Н. А. Темпорально-контекстуальное маркирование как способ передачи лингвокультурной
информации заимствованных номинаций в английском языке.
В статье рассматривается темпорально-контекстуальное маркирование на примере французских
заимствованных номинаций в английском языке как способ передачи чужой лингвокультурной
информации в языке-реципиенте. Раскрыто сущность понятия "темпорально-контекстуального
маркирования". Также речь идет о контекстуальном окружении французских заимствованных единиц в
английском языке как о важном факторе, который влияет на процесс их лексическо-семантической
адаптации в этом языке.
Ключевые слова: темпорально-контекстуальное маркирование, лингвокультурная информация,
заимствование, архаизм, историзм, неологизм.
Chumak N. A. Temporal Contextual Marking as the Means of Rendering the Linguistic Cultural Information
of the Loanwords in English.
The research deals with the temporal contextual marking on the basis of the French loanwords in English. It
is regarded as the way of rendering the foreign linguistic cultural information in the recipient language. The
notion of the "temporal contextual marking" is revealed in the article, it is defined as the characteristic of
the loanwords serving to represent their historical and cultural information of any period or stylize the
discourse fragment. The article dwells on the main characteristics of the temporal contextual marking as the
way of rendering the cultural linguistic information on the basis of the French historical words, archaisms
and neologisms.
Key words: temporal contextual marking, linguistic cultural information, loanword, archaism,
historical word, neologism.
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ПАРАМЕТРИ ПРЕДМЕТНОЇ СФЕРИ "НАУКОВЕЦЬ" У КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕННЯХ
АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВОЇ СТАТТІ
Статтю присвячено аналізу параметрів предметної сфери "Науковець" у критичних зауваженнях
англомовної наукової статті – провідного жанру наукового дискурсу. Матеріалом дослідження були
350 англомовних наукових статей із 10 гуманітарних дисциплін. Методика дослідження включає
інтерпретаційно-текстовий аналіз, метод когнітивно-дискурсивної інтерпретації та кількісний аналіз.
Виявлено, що критичні зауваження можуть бути безособовими, в яких актуалізація предметної сфери
"Науковець" відсутня, й особовими, де вона наявна. Особові критичні зауваження мають два різновиди:
визначено-особові та невизначено-особові; визначено-особові подані екстраверсивними –
актуалізується об’єкт критики – інший (-і) науковець (-ці) – та інтроверсивними – актуалізується
об’єкт критики – автор англомовної наукової статті-адресант критичного зауваження. Встановлено,
що безособовий тип переважає над особовим, визначено-особові критичні зауваження помітно
перевищують числом невизначено-особові, а екстраверсивні критичні зауваження переважають над
інтроверсивними. Отже, реалізація предметної сфери "Науковець" у критичних зауваженнях
англомовної наукової статті є факультативною й актуалізується кількома способами.
Ключові слова: англомовний науковий дискурс, жанр, стаття, критика / критичне зауваження,
предметна сфера "Науковець", типологія критичних зауважень.
До найбільш актуальних проблем сучасної дискурсології належить аналіз наукового дискурсу [1; 2] та
його жанрів [3; 4], що зумовлено зростаючою роллю науки для життя сучасного суспільства.
У фокусі нашої уваги перебуває критика – обов’язковий компонент англомовної наукової статті –
провідного жанру наукового дискурсу.
Метою цієї роботи є аналіз реалізації предметної сфери "Науковець" у критичних зауваженнях в
англомовній науковій статті та розробка типології її актуалізації.
Матеріалом дослідження виступають 1027 критичних зауважень, отриманих із 350 статей із 10
гуманітарних дисциплін, опублікованих в електронних наукових журналах Великої Британії та США за
2009–2011 рр.
Методика дослідження включає інтерпретаційно-текстовий аналіз, метод когнітивно-дискурсивної
інтерпретації та кількісний аналіз.
Критика / критичне зауваження (КЗ) – вербально виражене негативне ставлення автора до певного
(фрагмента) наукового дослідження [5: 1]. Предметом критики в англомовній науковій статті є певний
аспект наукової діяльності, причім оскільки ця діяльність здійснюється суб’єктом-науковцем, сам цей
суб’єкт може також бути предметом критики. Зважаючи на це, під час аналізу предметного змісту КЗ в
англомовній науковій статті (АНС) розрізняємо дві предметні сфери: "Науковець" та "Наукова
діяльність". При цьому ми беремо до уваги класифікацію предметів критики, де автор розрізняє
дослідження, діяльність автора й особистість автора [6]. Однак співвідносячи перший тип (дослідження)
з предметною сферою "Наукова діяльність", не вважаємо за доцільне розрізняти діяльність і особистість
автора (тим більше, що в корпусі нашої вибірки практично немає прикладів, в яких би критикувалися
особистісні риси науковця). Тому все, що стосується автора наукової праці, підданої критиці,
розглядаємо в межах предметної сфери "Науковець".
Предметна сфера "Науковець", а саме дослідник, один або кілька аспектів наукової діяльності якого
піддаються критиці в АНС, може бути актуалізований кількома способами чи бути не актуалізованим
взагалі. У науковій літературі існують різні класифікації КЗ за способом актуалізації вказаного об’єкта
[7-9; 10 : 407], які, на нашу думку, не повністю відображають складність цього явища.
Узявши за основу класифікацію КЗ, розроблену Ф. Салагер-Мейєр [7; 8], ми за наявністю у тексті
АНС інформації, необхідної для ідентифікації науковця (-ів), елемент (-и) дослідження якого (яких)
критикуються, виокремлюємо два типи КЗ: безособові та особові.
До безособових відносимо КЗ, де об’єкт негативної оцінки – особа, чия наукова діяльність підпадає
під критику, вербально непозначений у тексті АНС або критиці піддана наукова спільнота загалом,
наприклад:
(1) Research on discrete emotions like anger is relatively limited.
(2) Understanding how technology fits into the complex realities of classrooms has been a critical factor in
creating real change in schools in the industrialized nations (Cuban, 1993; Honey, McMillan Culp, & Carrigg,
© Балацька О. Л., 2014
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2000; Somekh et al., 2003), yet little is known about educational technology projects in the classrooms of the
developing world.
КЗ уважаємо особовим, якщо особу дослідника (-ів), наукова діяльність якого (яких) підлягає критиці,
можна ідентифікувати з тексту АНС завдяки наявності експліцитно представлених даних про цю особу
(ім’я, прізвище, місце роботи, приналежність до певного наукового напряму, назва наукової праці, рік
публікації тощо).
Окрім того, за способом актуалізації в АНС інформації, покликаної визначити об’єкт критики – особу
науковця, серед особових КЗ розрізняємо: визначено-особові та невизначено-особові КЗ.
Визначено-особове КЗ експліцитно репрезентує дані про одного автора чи групу авторів, які провели
конкретне дослідження (у подібних випадках зазвичай указуються ім’я та прізвище, а також може
зазначатися назва обговорюваної наукової праці, рік публікації та ін.), наприклад:
(3) On the one hand, Scott himself presents examples from the seventeenth century, on the other hand he
draws only on secondary literature (Christopher Hill in particular) and never develops his discussion of such
cases. There are, I believe, several reasons for his rather half-hearted consideration of such cases.
(4) Haspelmath's indefinite pronoun space in (1) is a space in which all languages necessarily locate their
indefinite pronouns. It simply does not leave open the option that there are languages which map their pronouns
to a different space with different meanings or differently organized meanings.
У рамках особового КЗ за напрямом спрямованості критики (на дослідження іншого (-их) науковця (ів) чи на своє власне дослідження) виокремлюємо екстраверсивні та інтроверсивні КЗ.
КЗ уважаємо екстраверсивним у випадку, якщо його адресант піддає критиці один або кілька аспектів
наукової діяльності іншого (-их) дослідника (-ів), наприклад:
(5) Somewhat contradictorily, Haeri’s (2003) research also shows that many Egyptians judge the spoken
vernacular, EA, as the more beautiful variety, even for writing literature.
(6) Coleman's (1987) oversight is evident in his analysis of high-school drop-outs. He stated that students
from lower socio-economic statuses, specifically those from Black families of lower socio-economic statutes, are
the most likely to face an absence of social capital in their communities. Again, this is defined by Coleman's
(1987) proposition of social capital determined by what parents provide for the children. From this stance,
Coleman has ascribed a deficit notion to Black students from the beginning, a notion based upon their
circumstances, and not the potential oppressive structures that led to such a situation or the Black community's
ability and power to respond to such oppression (Dika and Singh 2002; Morrow 1999). Coleman's (1987)
emphasis is placed on what "unsuccessful individuals, families, communities, and neighborhoods lack" (Morrow
1999:760). This viewpoint ignores external discriminatory practices that contribute this proposed lack and the
social capital that historically oppressed communities have created for their collective benefit in response.
Під інтроверсивним розуміємо КЗ, адресант якого вказує на вади й хиби свого власного дослідження
(тобто в цьому випадку має місце самокритика), приміром:
(7) 4.1. Limitations of the Study
Clearly, a study of this size (utilizing only a single consultant) has many limitations. First and foremost,
generalizing from a specific individual’s utterances to the structure of a language is a significant leap of faith.
Without comparing this dataset to responses from other native speakers, we cannot know to what extent
BadWound’s patterns indicate preferences of the language itself or are instead idiosyncratic.
(8) PRESENT STUDY
<…> Given its methodological limitations, such as the lack of comparison group and absence of random
assignment of participants, the present study did not allow a thorough mediation analysis, such as the one
suggested by MacKinnon, Fairchild, & Fritz (2007).
В інтроверсивних особових КЗ засобом актуалізації науковця – автора статті виступають вербальні
одиниці, що приписують виявлений недолік (в усіх випадках – наявність обмежень) тій АНС, в якій вони
містяться (the study, this study, present study). Таким чином, стає очевидним, що об’єктом критики
виступає автор АНС, чиє ім’я названо в заголовковій частині.
До невизначено-особових КЗ відносимо ті, у котрих немає конкретних даних (ім’я, прізвище, назва
праці тощо) про особу, чия наукова діяльність піддана критиці, але є більш загальні дані (наукова школа,
науковий напрям, наукова теорія), що непрямо вказують на певне коло осіб (адресат АНС, будучи
фахівцем у певній сфері, розуміє, про яких осіб йдеться), наприклад:
(9) However, we should be aware of the fact that a purely matrix-driven approach has its limitations, as I
showed in section 4. The matrix-driven approach does not allow us to assess the property of contiguity itself
(the possibility of exceptions and its status as a theory of categorization) because contiguity is implicit in the
inductive procedure.
(10) 'Law in practice, not law in theory' and 'Law on the streets, not law in books' were the rallying cries of
the early pioneers at Warwick. The perceived weakness of law in context, however, was that it privileged law as
an ideology, and the study of context was not pursued as a goal in its own right but rather as an aid to
understanding the actual operation of the law. Therefore 'neighbouring' disciplines were raided in a magpie
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fashion for help with reconstructing the legal field. There was no real attempt to merge disciplines into a single
unified discourse.
Висновки. Проведені кількісні підрахунки свідчать про те, що безособовий тип (59,49 % від усіх
проаналізованих КЗ) превалює над особовим (40,51 % КЗ). У свою чергу, визначено-особові КЗ (95,42 %
від усіх особових КЗ) помітно переважають над невизначено-особовими (4,58 %), а екстраверсивні КЗ
(56,45 % від усіх особових КЗ) перевищують числом інтроверсивні (43,55 %).
Отримані результати дають змогу прийти до висновку про те, що актуалізація предметної сфери
"Науковець" є факультативною, а її реалізація в англомовних наукових статтях може здійснюватися
кількома способами залежно від прагматичних цілей автора АНС.
Перспективою роботи є компаративні дослідження параметрів предметної сфери "Науковець" у
критичних зауваженнях англомовних та україномовних наукових статей.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Halliday M. A. K. Writing science : Literacy and discursive power / M. A. K. Halliday, J. R. Martin. – Bristol, PA :
Falmer Press, 1993. – 283 р.
2. Hyland K. Academic Discourse : English In A Global Context / Ken Hyland. – Bloomsbury, 2009. – 256 p.
3. Swales J. M. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings / J. M. Swales. – Cambridge : Cambridge
Univ. Press, 1990. – 260 p.
4. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації: монографія / Тетяна Вадимівна Яхонтова. – Л. :
Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 420 с.
5. Балацька О. Л. Дискурсивні властивості критики в англомовній науковій статті : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 ''Германські мови'' / Олена Леонідівна Балацька ;
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2013. – 20 с.
6. Федосюк М. Ю. Способы выражения критических замечаний в научной речи / М. Ю. Федосюк //
Лингвокультурологические проблемы толерантности : [междунар. науч. конф., (24−26 октября 2001 г.) :
[тезисы докл.]. – Екатеринбург : Урал. ун-т, 2001. – С. 309–311.
7. Salager-Meyer F. The rationale behind academic conflict : from outright criticism to contextual 'niche' creation /
Françoise Salager-Meyer // UNESCO-ALSED-LSP. – 1998. – № 21 (2). – P. 4–23.
8. Salager-Meyer F. Rhetorical evolution of oppositional discourse in French аcademic writing / Françoise SalagerMeyer // Hermes, Journal of Linguistics. – 2000. – No. 25. – Р. 23–48.
9. Fagan A. The use of critical speech acts in psychology and chemistry research papers / A. Fagan, P. Martin //
Iberica. – 2004. – No. 8. – P. 125–137.
10. Mur-Dueñas P. Critical Acts in Published and Unpublished Research Article Introductions in English : A Look into
the Writing for Publication Process [Elektronnyy resurs] / Pilar Mur-Dueñas // International Advances in Writing
Research : Cultures, Places, Measures. – Parlor Press The WAC Clearinghouse 2012. – P. 403–420. – Rezhym
dostupu : http://wac.colostate.edu/books/wrab2011/.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Halliday M. A. K. Writing science : Literacy and discursive power / M. A. K. Halliday, J. R. Martin. – Bristol, PA :
Falmer Press, 1993. – 283 р.
2. Hyland K. Academic Discourse : English In A Global Context / Ken Hyland. – Bloomsbury, 2009. – 256 p.
3. Swales J. M. Genre Analysis : English in Academic and Research Settings / J. M. Swales. – Cambridge : Cambridge
Univ. Press, 1990. – 260 p.
4. Yakhontova Т. V. Lingvistychna genologiya naukovoyi komunikatsiyi [Linguistic Genealogy of the Scientific
Communication] : [monografiia] / Теtyana Vadymivna Yakhontova. – L. : Vydavnychyy tsentr LNU im. I. Franka,
2009. – 420 s.
5. Balatska O. L. Dyskursyvni vlastyvosti krytyky v anglomovniy naukoviy statti [Discursive Properties of Criticism in
the Research Articles in English] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. nauk : spets.
10.02.04 ''Germanski movy'' / Olena Leonidivna Balatska ; Kharkivskiy natsionalnyi universytet imeni V. N.
Karazina. – Kharkiv, 2013. – 20 s.
6. Fedosyuk M. Yu. Sposoby vyrazheniya kriticheskikh zamechaniy v nauchnoi rechi [Means of critical remarks
verbalization in scientific style] / M. Yu. Fedosyuk // Lingvokulturologicheskie problemy tolerantnosti [Lingual
Cultural Issues of Tolerance] : [mezhdunar. nauch. konf., 24−26 oktyabrya 2001 g. : tezisy dokl.]. – Yekaterinburg :
Ural. un-t, 2001. – S. 309–311.
7. Salager-Meyer F. The rationale behind academic conflict : from outright criticism to contextual 'niche' creation /
Françoise Salager-Meyer // UNESCO-ALSED-LSP. – 1998. – № 21 (2). – P. 4–23.
8. Salager-Meyer F. Rhetorical evolution of oppositional discourse in French аcademic writing / Françoise SalagerMeyer // Hermes, Journal of Linguistics. – 2000. – No. 25. – Р. 23–48.
9. Fagan A. The use of critical speech acts in psychology and chemistry research papers / A. Fagan, P. Martin //
Iberica. – 2004. – No. 8. – P. 125–137.
10. Mur-Dueñas P. Critical Acts in Published and Unpublished Research Article Introductions in English : A Look into
the Writing for Publication Process [Elektronnyy resurs] / Pilar Mur-Dueñas // International Advances in Writing
Research : Cultures, Places, Measures. – Parlor Press The WAC Clearinghouse 2012. – P. 403–420. – Rezhym
dostupu : http://wac.colostate.edu/books/wrab2011/.

197

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (74). Філологічні науки

Матеріал надійшов до редакції 17.02. 2014 р.
Балацкая Е. Л. Параметры предметной сферы "Ученый" в критических замечаниях англоязычной
научной статьи.
Статья посвящена анализу параметров предметной сферы "Ученый" в критических замечаниях
англоязычной научной статьи – ведущего жанра научного дискурса. Методика исследования включает
интерпретационно-текстовый анализ, метод когнитивно-дискурсивной интерпретации и
количественный анализ. Разработана типология критических замечаний по наличию в тексте научной
статьи информации, необходимой для идентификации ученого (-ых), элемент (-ы) исследования
которого (-ых) критикуются, а также по направленности критики. Установлено, что реализация
предметной сферы "Ученый" является факультативной.
Ключевые слова: англоязычный научный дискурс, жанр, статья, критика / критическое замечание,
предметная сфера "Ученый", типология критических замечаний.
Balatska O. L. Parameters of "Scientist" Subject Domain in Critical Remarks in Research Articles in English.
The article analyzes parameters of "Scientist" subject domain in critical remarks in research articles in English –
the leading genre of the scientific discourse. The methods used in the research include the text-interpretation
analysis, the cognitive-discursive interpretation method and the quantitative analysis. The problem has been
studied in a corpus of 350 English-language research articles from ten disciplines. The article presents the critical
remarks classification developed on the basis of the information availability necessary for the identification of
scientist(s) whose research elements are criticized as well as on the ground of criticism focus. It has been found out
that the "Scientist" subject domain verbalization is optional and can be actualized in several ways.
Key words: English-language scientific discourse, genre, article, criticism / critical remark, "Scientist" subject
domain, critical remarks classification.
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ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ ТОПІКАЛІЗАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглянуто діахронічний розвиток явища топікалізації, окреслено її вплив на інформаційну
структуру речення з позиції генеративної граматики, досліджено взаємозв’язок порядку слів та ІСР
в писемних пам’ятках англійської мови. У статті висвітлено сучасні підходи до вивчення
інформаційної структури речення в історичній площині, проаналізовано спільні та відмінні риси
явищ вираження ІСР, окреслено новітні генеративні підходи до визначення головних компонентів
ІСР, зокрема фокусу та топіка.
Ключові слова: топікалізація, інверсія, ІСР, фокус, топік.
Постановка проблеми. У більшості мов світу одним із головних факторів, що впливає на поверхневу
структуру порядку слів є інформаційна структура речення (ІСР), що передбачає дослідження відносин
між смисловими групами. Об’єктом таких розвідок є структурування дискурсу за принципом нової /
відомої інформації, топіка / коментаря та фокусу / фону. Розподіл елементів відповідно до представлення
відомої – нової інформації у дискурсі може бути причиною використання маркованого порядку слів у
мові. Мета нашого дослідження – проаналізувати розвиток явища топікалізації в історичній площині та
її вплив на ІСР.
Актуальність дослідження обумовлена загальною спрямованістю лінгвістичних студій на
дослідження неканонічних типів порядку слів із точки зору представлення в них інформаційноструктурного компоненту. Малодослідженим є інверсований порядок слів із позиції представлення
інформації як відомої або нової для дискурсу і для слухача, що дасть змогу пояснити варіації порядку
слів в англійській мові.
Виклад основного матеріалу. Прихильники генеративного підходу використовують термін ІСР на
позначення особливостей репрезентації топіка-фокусу на синтаксичному та просодичному рівнях. Топік
зазвичай розуміють у такий спосіб: 1) відома частина речення; 2) точка відліку речення; 3) про що йде
мова в реченні [1]. При визначенні топіку ми розуміємо його як інформацію, відому з контексту, фокус
асоціюють з новою інформацією. Близьким до цього є визначення В. Чейфа про відому та нову
інформацію. Відома представляє знання, котрі мовець передбачає у свідомості адресата у момент
висловлення; а нова розуміється як те, з чим мовець знайомить слухача уперше [2]. В останніх працях
С. Діка ''Functional Grammar Framework'', топік визначається як дискурс-топік, тобто те, про що йдеться у
дискурсі. Так, дискурс-топіки маркуються, коли вони є новими чи згадуються у контексті [3].
Н. Хомський [4] визначає фокус як фразу, що містить інтонаційний центр. Все, що не містить фокусу,
називають пресупозицією (топіком). Представники когнітивного підходу розглядають ІС у термінах
концептів. Так, згідно з Дж. Гундель, ІС є ярликом для величезної кількості різних концептів, що можуть
частково перетинатися та поєднуватися у тексті [5]. У дослідженнях О. Бехайгеля зазначається, що
відомі концепти передують новим. Таким чином, відбувається впорядкування клаузи у такий спосіб, що
відома інформація знаходиться перед новою. Це називають інформаційним принципом або принципом
кінцевого фокусу [6]. На погляд Х. Кларк та С. Хевіленд, відома інформація є такою, яка, на думку
мовця, є відомою для слухача, і яку він визнає істинною. Натомість нова інформація не є йому відомою
[7]. Е. Прінс зазначає, що двошляховий поділ інформації на ''відому'' та ''нову'' є недосконалим. Вона
пропонує таксономію удаваної проінформованості, тобто, так звану, підготовчу шкалу для упорядкування
об’єктів від більш до менш знайомих [8]. Ця шкала трансформована в матрицю комплексних дихотомій, що
класифікує інформацію, представлену у висловлюванні в межах двох чітких поділів: ''відома / нова для
дискурсу'' і ''відома / нова для слухача''. Так, інформація представлена у висловленні в межах двох чітких
поділів: ''відома / нова для дискурсу'' і ''відома / нова для слухача''. Ці відмінності пояснюють той факт, що
нове у дискурсі може не бути новим для слухача [2]. Існує чотири теоретично можливих інформаційних
статуси, але серед них лише три є важливими для інформаційного аналізу:
1. 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. Нова інформація
характеризується тим, що на початку оповіді мовець зазначає обставини місця або часу.
2. Статус інформації відомої для слухача і нової для дискурсу стосується суті речей, про які, на думку
мовця, слухач знає, проте про неї не йшла мова у попередньому дискурсі.
3. Статус інформації, відомої для слухача і для дискурсу, передбачає наявність інформації, про яку
йшла мова в попередньому дискурсі.
© Вольницька Д. О., 2014
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4. 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.
Ці відмінності пояснюють той факт, що нове у дискурсі може не бути новим для слухача, хоча,
можливо, що ''нове'', ''відоме'' чи ''знайоме'' у дискурсі буде знайомим для слухача. Е. Прінс наголошує на
існуванні ''таємниці синтаксичних конструкцій'', яка створена з метою захистити іменні групи (NPs), що
представляють відносно невідому інформацію у позиції підмета [8]. Топікалізація, услід за Е. Прінс, – це
нетехнічний пересув усіх інших елементів речення, окрім підмета вліво, що є одним з небагатьох
прикладів конструкції, яка включає неканонічний порядок слів у мові [8]. Е. Прінс також стверджує, що
топікалізація одночасно виконує дві функції. Перша є ідентичною до єдиної визнаної функції лівої
дислокації. Топікалізація наголошує на висновкові слухача, що подана інформація, яка представлена
ініціальною іменниковою групою, залишається непоміченою у частково впорядкованому встановленому
відношенні до даного, що вже викликане у дискурсивній моделі. Наступною функцією топікалізації є
маркування відкритого твердження, що певним чином відповідає свідомості слухача у процесі мовлення
[8]. Дж. Ханкамер зазначає, що топікалізація рухає складові речення вліво, якщо вони були попередньо
згадані, але не може бути передбаченою (це означає, що передбачуваної інформації у дискурсі не є
достатньо). Топікалізація може лише виносити у першопозицію елементи, що виникли у попередньому
дискурсі [9]. Б. Байнер наголошує, що з прагматичної точки зору, топікалізація діє під впливом різних
прагматичних чинників [10]. Топікалізовані складові частини завжди повинні бути відомими для слухача
чи спиратися на його попередні знання, або бути попередньо згаданими у дискурсі. Логічний підмет у
таких конструкціях може бути інформацією відомою чи новою для слухача, але препозиційний елемент
повинен бути інформацією відомою [10].
Інверсія є також засобом вираження інформаційної структури речення в англійській мові. За
визначенням Б. Байнер, інверсія – це речення, в якому логічний суб’єкт займає пост-дієслівну позицію, у
той час як інші постійні віддієслівні складові знаходяться у першопозиції речення [10].
Думки вчених щодо розмежування інверсії та топікалізації розійшлися. Так, наприклад, Дж. Ейссен і
Дж. Ханкамер, Дж. Емондс, Дж. Грін, В. Купман, М. Рочмонт стверджують, що інверсія залежить від
топікалізації. Х. Хартвігсон та Л. Якобсон наголошують, що немає синтаксичної чи функціональної різниці
між цими двома явищами, вони запевняють, що інверсія та топікалізація поділяють однаковий
синтаксично-фронтовий процес, де інверсія включає додаткову суб’єктно-відкладну операцію. Імпліцитно
чи експліцитно розділене фронтування співвідноситься з розділеною функцією – тобто виконує однакову
функцію [7]. Хоча інверсія та топікалізація мають багато спільного, існують й чіткі відмінності між ними
на синтаксичному та прагматичному рівнях. На синтаксичному рівні інверсії властивий більш
різноманітний порядок слів, що є неканонічним, для топікалізації характерно винесення об’єкта у
препозицію. У прагматичному аспекті ці два явища відрізняються у статусі дискурсивних елементів. При
топікалізації препозиційний конституент повинен виражати інформацію, відому для дискурсу. Це також
властиво і для інверсії, проте, як зазначає Б. Байнер, інверсія не передбачає структурування дискурсу за
принципом передування відомої інформації, навпаки, при стилістичній інверсії наявні випадки, коли нова,
невідома інформація (фокус) передує відомій (топік). Тому топікалізація не відповідає повністю інверсії, а
інверсія, у свою чергу, не може вважатися сумою топікалізації [10].
Структурування інформації у реченні впливає на її розуміння адресатом. Висуваючи відому
інформацію у препозицію, адресант таким чином дає можливість адресату зрозуміти легше та краще
відому інформацію. Спираючись на логічні закони та упорядкування інформації, адресат може глибше
засвоїти нове, якщо існує зв’язок з інформацією, яка вже відома. Одні вважають, що цей тип організації є
ланцюговим, тобто кожен зв’язок у ланцюгу повинен бути пов’язаним одночасно зі зв’язком попереднім,
а також і з наступним. У лінгвістиці це представлено ланцюгом інформації, у якому відоме поєднано з
новим. Усі речення повинні слідувати за попереднім реченням і підпорядковуватися двом правилам [11]:
1) речення мають починатися з інформації, яка вже представлена слухачу. Це досягається шляхом
винесення слів чи фраз із попереднього речення у препозицію наступного;
2) речення мають закінчуватися новою інформацією, що є незнайомою для читача. Ця ж нова
інформація може стати початком наступного речення. У деяких випадках використовуються речення в
пасивному стані з метою задовольнити правило ''дане перед новим''.
Реалізація інверсії та топікалізації у реченні відбувається за допомогою неканонічного порядку слів. Так,
наприклад, існує декілька точок зору щодо порядку слів у давньоанглійській мові: традиційний підхід
розглядає давньоанглійську мову як мову з відносно вільним порядком слів, в генеративній парадигмі
прийнято вважати англійську мову VII – XI ст. як мову з дією правила V2. Розглянемо зазначені підходи.
Існує декілька елементів, що можуть вважатися частиною порядку слів. Одним з них є Суб’єкт
речення, інший – Об’єкт і останній – Комплемент. Давньоанглійський Комплемент займав зазвичай
першу позицію в реченні, за ним йшли Суб’єкт й іноді Дієслово, яке могло мати додаткову функцію.
Об’єкт деякою мірою вважався найважливішою складовою речення та займав позицію між іншими
словами у реченні й також розкривав додаткове значення.
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Усе вищезгадане вказує на те, що у давньоанглійській мові існувало декілька типів порядку слів
(WO): SVO (Subject Verb Object), SVOC (Subject Verb Object Complement), CSVO (Complement Subject
Verb Object), VOC (Verb Object Complement), VOCS (Verb Object Complement Subject). У
стверджувальних реченнях Об’єкт часто стояв на першому місці. У питальних реченнях Комплемент був
на першому місці, так як Англо-Сакси цінували ввічливість. Частка ''Tha'' вказувала на те, як ввічливо
поставити питання і після індикатора ''tha'' слідував завжди Предикат [12]. Наприклад:
(1) Tha cwam heo – ''Then she came'' (ModE).
У давньоанглійській мові порядок слів визначається логічними і стилістичними, а не граматичними
факторами. У більшості випадків дієслово знаходилося у другій позиції у реченні; на першому ж місці,
як вже зазначалося, був суб’єкт або об’єкт. Існують свідчення, що у давньоанглійській мові існувало два
типи порядку слів з V2. Перший тип виник через пересув дієслова до Комплемента і характеризувався
прямими запитаннями, наказами, певними негативними бажаннями, що були представлені відповідними
прислівниками. Другий тип, що був обов’язковим у звичайному розповідному реченні, був структурно
маркованим і менш трансперантним (речення, що містили ненаголошені займенники, очевидно змогли
порушити V2). Проте цей другий тип V2, в історії англійської мови був втрачений [13]. У
давньоанглійській мові немає обмеження щодо топікалізованих елементів у реченні. Наведемо приклад
топікалізованого об’єкта:
(2) þas ðing lufað God – these things loves God (ÆCHom ii.22.11).

Рис. 1. Дериваційна модель топікалізованого об’єкта.
Таким чином, порядок слів у давньоанглійській мові не був вільним, а мав варіацію моделей. Варто
зазначити, що прихильники-генеративісти вважають, що давньоанглійська мова належала до мови з
порядком V2, однак визначати давньоанглійську мову у чистому вигляді мовою V2 вчені не спроможні.
У середньоанглійській мові він не був вільним, проте більш гнучким порівняно з сучасною
англійською мовою. У середньоанглійській мові давньоанглійська модель V2 помітно зменшилась, що
пов’язано із синтаксичними змінами. Найчастіше ця модель траплялася у діалектах середньоанглійської
мови. Приклади V2 помітні у ''Canterbury Tales'' Дж. Чосера [14]:
(3) Wel koude he rede a lessoun or a storie – He could read a lesson or a story well.
(4) This tresor hath Fortune unto us yeven – This treasure, Fortune has given us.
(5) Thy profit wol I telle thee anon – I will tell you right away what’s in it for you.
У нашому дослідженні ми ґрунтуємося на розробках Н. Хомського, а саме на Мінімалістській
програмі, тому у межах нашої розвідки ми проаналізували приклади з ''The Canterbury Tales'' Дж. Чосера.
Нами були зафіксовані наступні моделі порядку слів у середньоанглійській мові.
Модель XSV
(6) Of atthenes he was lord and governour [14].
З Рис. 2 помітно, що звична позиція прийменникового додатку of atthenes перемістилась на початок
речення, змінюючи структуру речення, інформаційне навантаження. Таким чином, перехід препозиційної
групи в ініціальну позицію підкреслює інформацію нову (фокус), що презентує явище інверсії.
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Рис. 2. Дериваційна модель речення з порядком слів XSV.
Модель VSX
(7) Was noon in erthe, as in so litel space [14].

Рис. 3. Дериваційна модель речення з порядком слів VSX.
Рис. 3 репрезентує інверсовану модель VSX з початковою позицією присудка was, що наголошує на
зміні стану, діяльності суб’єкта. Пересув присудка на початок речення вводить слухача у новий вир
подій, експлікуючи інформацію нову (фокус). Позиція фокусу підкреслює явище інверсії.
Модель XVS
(8) This seven yeer hath seten palamoun [14].

Рис. 4. Дериваційна модель речення з порядком слів XVS.
З Рис. 4 стає очевидним, що розміщення підмета palamoun в кінці речення змінює інформаційну
структуру речення, наголошуючи на інформації відомій, оскільки ім’я героя вже раніше згадувалося в
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оповіді. Розміщення топіку у другій частині речення лише підсилює відомий факт, а позиція фокусу на
початку речення репрезентує явище інверсії.
Пересув членів речення суттєво впливає на інформаційне навантаження речення загалом. Залежно від
того, що на меті має мовець, варіюється рух складових речення.
У ранньоновоанглійський період порядок слів наблизився до сучасного, однак інверсовані моделі
були присутні. Наприклад:
(9) In her behalf that scorns your services [15].
Інформація відома для дискурсу і для слухача (топік). Лізандр оголошує дуель Деметрію за серце
Гелени і підкреслює, щоб він не смів захищати її, бо вона – його кохана. Препозиція об’єкта наголошує на
інформації відомій, яка маркована присвійним займенником her, що мається на увазі – Гелена. Додаток
виражений that scorns your services представляє інформацію відому для дискурсу та для слухача (топік),
оскільки логічно продовжує попередню думку. Таким чином, структуру інформації у реченні (9) можна
зобразити так: ''інформація відома для дискурсу і слухача'' (топік) + ''інформація відома для дискурсу і
слухача'' (топік) + предикат (фокус). Розміщення топіку на початку речення розкриває явище топікалізації.

Рис. 5. Дериваційна модель речення з порядком слів XSV.
Явища інверсії та топікалізації є сильними засобами вираження ІСР, використання яких має на меті
позиціонувати той чи інший факт з меншою чи більшою емфатичністю, виокремлюючи відому та нову
інформацію для слухача.
Висновки. Інверсія та топікалізація знаходяться у фокусі уваги науковців, що ведуть розвідки з позиції
традиційного синтаксису та генеративної граматики відповідно. Проте не існує єдиної думки щодо цих
феноменів у різних підходах. Різні моделі порядку слів по-різному представляють ІСР. Зазначимо, що варто
розмежовувати явища інверсії та топікалізації при дослідженні речень з неканонічним порядком слів,
оскільки остання вживається з метою маркувати виключно відому інформацію для дискурсу і для слухача.
Використання явищ інверсії та топікалізації як інструментаріїв експлікації інформаційного навантаження
речень у діахронічній призмі було нерівномірним, відтак ІСР була різною.
Перспективи подальших досліджень. У подальших розвідках вбачаємо розглянути розвиток
топікалізації з позиції ІСР у синхронії, а саме у давньоанглійській мові.
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Вольницкая Д. О. Диахронический аспект топикализации в английском языке.
В статье рассмотрено развитие явления топикализации в диахронии, проанализировано её влияние на
информационную структуру предложения с позиции современных генеративных теорий, исследована
взаимосвязь порядка слов и ИСП в памятниках письменности английского языка. В статье освещены
современные подходы в исследовании ИСП в исторической плоскости, проанализированы сходства и
различия явлений, которые выражают ИСП, очерчены новейшие генеративные подходы в определении
главных компонентов ИСП, в частности фокуса и топика.
Ключевые слова: топикализация, инверсия, ИСП, фокус, топик.
Volnytska D. O. Diachronic Aspect of Topicalization in English.
The article deals with the diachronic development of topicalization, its influence on the sentence information
structure, highlights new generative approaches to defining the main components of IS, i.e. topic, focus. The
article analyzes the interrelation between the word order and IS in English written records, investigates the
main means of expressing the sentence information structure and their functions, differences and similarities in
sentences. The article reveals typical models of the word order in English, gives examples from the generative
perspective. The article explains different scientific views concerning the means of expressing IS. The prospects
of the further scientific research are defined.
Key words: topicalization, inversion, IS, topic, focus.
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АНГЛІЙСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ЯК ЗАСІБ САМОВИРАЖЕННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ
СВІТОГЛЯДУ ТІНЕЙДЖЕРІВ.
Статтю присвячено проблемі молодіжного сленгу в англійській мові як засобу самовираження та
відображення світогляду молодої людини. Розглянуто деякі аспекти англійського молодіжного сленгу на
конкретному матеріалі і проаналізовано особливості його перекладу. Представлено сучасні проблеми
перекладознавства, труднощі, з якими зустрічаються перекладачі, а також проблеми передачі
спеціальної лексики з мови на мову. Теоретично досліджено термін "молодіжний сленг". Визначено
поняття "молодіжного сленгу". Розглянуто дослідження вчених про поняття "сленг".
Ключові слова: сленг, етимологія сленгу, молодіжний сленг, сленгові вирази, англійська мова.
У наші дні країни та континенти стають все ближчими один до одного. Вони мають можливість
спілкуватися між собою через транспортні маршрути, радіо, супутниковий зв’язок та Інтернет. Змінилося
також і ставлення до іноземних мов.
Нині знання мов є не лише показником гарної освіти, але й необхідністю. Зазвичай при вивченні
іноземних мов до уваги беруться лише деякі стандарти мови. І не завжди вдалими є спроби людини, яка
вивчала лише певні мовні стандарти, спілкуватися з носієм цієї мови. Розмовна мова значно
відрізняється від літературної та письмової. Мова ж має бути засобом спілкування, а не бар’єром. Саме
для полегшення спілкування необхідно вивчати розмовні стандарти в іноземній мові.
Дослідження молодіжного сленгу в умовах сучасного технічно оснащеного і мобільного суспільства є
актуальним питанням сьогодення. Сленг молоді найбільш жваво реагує на події життя, підхоплює і
відображає нові явища і змінюється в процесі їх перетворень. Проте на даному етапі розвитку
лінгвістики та перекладознавства сленг становить собою ще недостатньо вивчену проблему, яка
потребує подальшого дослідження.
Різні аспекти сленгу вивчалися такими вітчизняними та зарубіжними дослідниками, як І. Арнольд,
І. Р. Гінзбург, В. Г. Вілюман, С. Б. Флекснер, І. Р. Гальперін, Дж. Гріног, Г. Кіттрідж, Г. Менкен,
Е. Патрідж, В.А. Хомяков та ін.
Отже, актуальність статті зумовлює брак досліджень різновидів жаргонних підсистем, серед яких
особливе місце посідає молодіжний сленг.
Метою статті є висвітлення питання щодо молодіжного студентського сленгу в сучасній англійській
мові як відображення світогляду особистості.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання:
• теоретично дослідити термін "молодіжний сленг";
• проаналізувати, що вчені вкладають в поняття "сленг";
• розглянути дослідження Гінзбурга щодо поняття "сленг".
Виклад основного матеріалу. Етимологія терміну сленг – одне з самих суперечливих і заплутаних питань
в англійській лексикографії. Важкість розкриття походження терміну поглиблюється його багатозначністю та
різноманітною трактовкою сленга авторами словників та спеціальних досліджень [1: 28].
Суттєвим кроком у вивченні питання ненормативної лексики став доробок британського
лексикографа Е. Патріджа, який одним із перших порушив питання про статус сленгу. Він простежив
культурно-історичні передумови динамічного розвитку неформального мовлення та популярності сленгу
на північноамериканському континенті, а також вказав на те, що слово ''slang'' скоріш за все
співвідноситься з дієсловом "to sling" – вимовляти, що підтверджує існування такого поєднання як sling
words, яке функціонувало ще в епоху Дж. Чосера [2: 14].
На думку С. Б. Флекснер, молодь є найактивнішим елементом, який створює сленг. Відмінність
молодіжного сленгу від інших типів сленгу полягає в тому, що, по-перше, сленгові слова служать для
спілкування людей однієї вікової категорії. По-друге, молодіжний сленг відрізняється "зацикленням" на
реаліях світу молоді. Розглянуті сленгізми відносяться тільки до цього світу, у такий спосіб
відокремлюючи його від усього іншого, і найчастіше незрозумілі людям інших вікових категорій.
Завдяки знанню такої спеціальної мови, молодь відчуває себе членом замкнутої спільноти [3: 32].
У сучасному тлумачному словнику української мови подається визначення терміну "сленг" як –
жаргонні слова або вирази; розмовний варіант тієї чи іншої соціальної або професійної групи. Слова, що
часто розглядаються як порушення норм стандартної мови. Це дуже виразні, іронічні слова, що слугують
для позначення предметів, про які говорять у повсякденному житті [4: 810].
© Денисюк Л. В., Данілова Н. Р., 2014
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Отже, для даного дослідження вважається за необхідне розглянути припущення І. Р. Гінзбурга про те,
які одиниці можуть належати до поняття сленг [2: 34]. Проаналізувавши дані окремих авторів,
І. Р. Гінзбург приходить до наступного висновку, що позначкою "сленг" у словниках можуть бути
відзначені такі розряди слів і словосполучень:
• слова, пов'язані зі злодійським жаргоном, наприклад, cheese – хороша річ, backjump – тюремне
вікно, to fig – швидко наносити удари, to hog – присвоювати чуже добро з жадібністю [5: 49];
• різноманітні професіоналізми, наприклад, plunger – кавалерист, a noser – удар по носі, length –
сорок два рядки з драми. У результаті включення окремими авторами різних професіоналізмів до сленгу,
він починає диференціюватися і, таким чином, з'являються такі різновиди сленгу в англійській мові як
військовий сленг, спортивний сленг, театральний сленг [5: 54];
• різноманітні розмовні слова (коллоквіалізми) – слова і вирази, властиві лише живому
спілкуванню. Вони характеризуються рухливістю своїх семантичних меж, своєю багатозначністю.
Наприклад, chink – іменник ономатопеістичного походження зі значенням "готівку", to soapbox –
мітингувати, a jolly – приємне проведення часу, to learn the ropes – дізнатися всі входи і виходи [6: 39];
• до сленгу іноді також відводять випадкові в освіті, які виникли в результаті літературних асоціацій
і значення яких обумовлено їх смисловими зв'язками з вихідним поняттям. Наприклад, Cyrano у значенні
"довгий ніс" [7: 110];
• образні слова і вирази, варто розрізняти, з одного боку, образні професіоналізми land-shark –
юрист, gospel-grinder – пастор, а з іншого боку, загальновживані образні слова: yes-man – улесник,
rubber-neck – роззява [8: 23];
• сленгом нерідко вважають і контекстуальні значення слів, що виникають у результаті
застосування окремих стилістичних прийомів. Варто зазначити використання окремих слів у
евфемістичній функції, наприклад, під social evil автор має на увазі проституцію, а поєднання nice fellow і
beauty, використані в контексті в значеннях, зворотних їх предметно-логічним значенням, також
розглядають як сленг [9: 118];
• слова, утворені в результаті одного з найбільш продуктивних способів словотворення – конверсії.
Наприклад, sneak – людина, що доносить на іншого, to jolly – веселити [3: 36];
• іноді абревіатури розглядаються як сленг: pro – professional, props – properties, biz – business, pub –
public house [10: 110-112].
Під поняттям "молодіжний сленг" розуміють сукупність мовних засобів високої експресивної сили,
які постійно трансформуються і використовуються у спілкуванні молоддю, що знаходиться у дружніх,
фамільярних стосунках.
До недавнього часу в Британії та Америці сленгізмами вважалися навіть такі висловлювання, як of
course, OK, to take care, to get up, lunch та ін. Автори підручників часто ігнорують сленгізми, але,
незважаючи на це, сленг є одним із важливих прошарків мови.
Слово OK найчастіше почали вживати в 30-х роках ХХ ст., і це слово стрімко ввійшло майже в усі мови
світу. Даний вираз був започаткований від словосполучення all correct – все правильно. На ввічливе
привітання приятельки та її питання про здоров’я вашої бабусі прийнято відповідати: "Thank you, she is ОК",
навіть якщо бабуся зовсім не ОК. Це слово розуміють майже в усіх, у тому числі неангломовних країнах, але в
діловому мовленні його уникають. ОК означає: "Я в порядку, здоровий, все в нормі, добре, правильно".
Наприклад: – Thank you, John, – дякує Нік Джону за те, що він дав йому списати контрольну з математики.
– ОК, – киває у відповідь Джон.
Згідно з цим прикладом можна зробити висновок, що ОК вживають замість слів "будь ласка".
Також одним із найвідоміших сленгових виразів англійської мови є cool. У словниках можна знайти
лише один варіант перекладу цього слова – "холодний", "прохолодний", але у повсякденному
спілкуванні cool використовують у ті моменти, коли ми говоримо: "Чудово! Клас! Прекрасно"!. Іноді
замість cool використовують great, що перекладається так само. Але при використанні great важливим є
те, хто його вживає. Якщо його використовує порядний джентльмен із краваткою, то great буде
перекладатися як "грандіозно", якщо панк – то "круто", якщо хіпі – "хіпово", якщо чарівна дівчина –
"прекрасно", а якщо хлопець – то "клас".
Great може бути використано і як прикметник: a great guy – "класний хлопець", і як прислівник : it ’s
great – "чудово". Так само і cool: a cool cat – крутий хлопець, it ’s cool –" круто".
– Do you like ice cream? – питає Пол Джона, який першим куштує морозиво, яке вони купили в Києві.
– Man, it ’s cool!
Саме в такому діалозі cool не буде означати, що морозиво прохолодне. Джон відповідає Полу, що
морозиво просто чудове. І для перекладу такого виразу, як cool weather, треба бути неабияким
психологом. Переклад цього виразу також залежить від того, хто його використовує. Іноді це може бути
"прохолодна погода", а іноді – "класна погода".
Часто в інтерв’ю зарубіжних зірок ми можемо зустріти такі вирази, як "круто", "мені це подобається"
та ін. Але це переклад на українську мову. В оригіналі використовувалось таке висловлювання, як I love
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it, тобто "мені це подобається, я це люблю". Цю фразу також необхідно перекладати, маючи на увазі, хто
саме її вимовив.
Висновки. Таким чином, соціальний розвиток, технічний прогрес, нові віяння в культурі сприяють
розвитку англійського молодіжного сленгу, який являє собою значний прошарок розмовної мови, що має
тенденцію швидко трансформуватися, постійно змінюватися та оновлюватися. Англійський молодіжний
сленг є засобом самовираження, який використовується молоддю для більшого емоційного забарвлення
своєї мови, для створення нових, "свіжих" назв для тих слів, які найчастіше вживаються в їхньому житті.
Також у статті ми теоретично дослідили термін "молодіжний сленг"; проаналізували, що вчені
вкладають в поняття "сленг" та розглянули дослідження Гінзбурга щодо поняття" сленг".
Перспективи. Планується більш детально вивчити статус сленгу в культурі мовлення англійської
мови кожної особистості. А також розглянути практичне дослідження засобів перекладу молодіжного
сленгу українською мовою на основі сучасних словників сленгу.
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Матеріал надійшов до редакції 17.02. 2014 р.
Денисюк Л. В., Данилова Н. Р. Английский молодежный сленг как средство самовыражения и
отражения мировоззрения тинэйджеров.
Статья посвящается проблеме молодежного сленга в английском языке как средства самовыражения и
отражения мировоззрения молодого человека. Рассмотрены некоторые аспекты английского
молодежного сленга на конкретном материале и проанализированы особенности перевода.
Представлены современные проблемы переводоведения, трудности, с которыми сталкиваются
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переводчики, а также проблемы передачи специальной лексики с языка на язык. Теоретически
исследован термин "молодежный сленг". Определено понятие "молодежного сленга". Рассмотрены
исследования ученых о понятии "сленг".
Ключевые слова: сленг, этимология сленга, молодежный сленг, сленговые выражения, английский язык.
Denysyuk L. V., Danilovа N. R. The British Youth Slang as a Means of Self-Expression and Reflection of
Teenagers' Worldview.
The article deals with the problem of youth slang in English as a means of self-expression and reflection of
teenagers' worldview. Some aspects of British youth slang for a particular material has been regarded.
Translation peculiarities have been analyzed. The modern problems of translation difficulties faced by
translators and transmission problems of special vocabulary of one language into the other are considered.
Theoretically the term "youth slang" has been investigated. The concept of "youth slang" has been determined.
The scientists' research about the concept of "slang" has been considered. The article contains the information
about the culture of speech as a means of an individual outlook.
Key words: slang, slang etymology, youth slang, slang expressions, English.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
У статті розглянуто особливості перекладу англійських фразеологізмів. Досліджено основні проблеми
їх перекладу. Визначено основні способи перекладу фразеологічних одиниць: фразеологічний еквівалент,
фразеологічний аналог, дослівний переклад, описовий переклад. Прослідковано різні підходи щодо
принципів класифікації фразеологізмів. Їх переклад є творчим процесом і потребує вміння відшукати
необхідні порівняння і вирази для збереження істинного смислового навантаження тексту перекладу.
Труднощі перекладу пов’язані із певною складністю їх ідентифікації, етноспецифікою та емоційною
насиченістю. У статті проаналізовано фразеологічні відповідності перекладу фразеологічних одиниць,
ідіом і закономірності їх функціонування на сучасному етапі розвитку мови.
Ключові слова: фразеологізми, принципи класифікації, смислове навантаження,
фразеологічний аналог, етноспецифіка.
Проблематика перекладу англійських фразеологічних одиниць у сучасному перекладознавстві посідає
одне з провідних місць. На сьогодні існує безліч матеріалів, присвячених вивченню англійських
фразеологізмів у яких викладені можливі способи їхнього перекладу.
Актуальність статті визначається посиленою увагою дослідників до проблеми перекладу
фразеологічних одиниць, ідіом, загальною спрямованістю лінгвістичних досліджень у галузі фразеології
на поглиблене вивчення фразеологічних одиниць.
Англійська мова має тисячолітню історію, за цей час у ній накопичилась велика кількість виразів, які
люди знайшли вдалими, влучними і красивими. Так і виник особливий шар мови – фразеологія. Якісне
знання мови неможливе без знання фразеології; знання фразеології полегшує читання публіцистичної і
художньої літератури. Правильне використання фразеологізмів робить мову виразнішою. За допомогою
фразеологічних виразів, які не перекладаються дослівно, а сприймаються переосмислено, посилюється
естетичний аспект мови.
Світ фразеології сучасної англійської мови великий і різноманітний, він безумовно заслуговує на
належну увагу і дослідження.
Об'єкт дослідження становлять фразеологічні відповідності перекладу фразеологічних одиниць,
ідіом і закономірності їх функціонування на сучасному етапі розвитку мови.
Метою даної статті є дослідження особливостей перекладу англійських фразеологізмів. Основні
завдання: розкрити поняття "фразеологізм", розглянути основні принципи класифікації фразеологічних
одиниць та виявити шляхи перекладу англійських фразеологізмів на українську мову.
Для тих, хто вивчає англійську мову як іноземну, цей шар мови представляє труднощі при освоєнні
англійської мови, після освоєння фразеологізмів з'являється можливість навчитися розмовляти як
англійці. У багатьох випадках знання англійської фразеології допомагає уникнути дослівних перекладів.
Отже, з усього вищевказаного можна зробити висновок, що актуальність теми незаперечна.
Ступінь дослідження проблеми. Переклад фразеологізмів – це особлива проблема, адже передати
слово в слово зазвичай неможливо, через те , що вони являють собою єдиний образ, звідси – необхідність
розгляду як єдине семантичне ціле; а заміна їх словами в прямому значенні може спричинити зникнення
атмосфери звичних читачу образів. Проблеми фразеології у мовознавстві активно досліджуються в
роботах О. І. Чередниченко, Д. В. Ужченко, В. Я. Теклюк, А. Г. Молоткова та інших учених. Ними
неодноразово зазначалося, що їх недоречне або неправильне використання робить мову не тільки
убогою, але і стилістично неграмотною. Доречно ж застосовані фразеологізми оживляють і прикрашають
як усне мовлення, так і літературні твори.
У мовознавців не склалося єдиної думки про те, що таке фразеологізм, отже , і єдності поглядів щодо
складу цих одиниць у мові немає. Одні дослідники (Л. П. Сміт, В. П. Жуков, В. М. Телія,
Н. М. Шанський) включають до складу фразеології стійкі поєднання, інші (Н. М. Амосова, А. М. Бабкін,
А. І. Смирницький) – тільки певні групи.
Виклад основного матеріалу. У "Сучасній термінологічній енциклопедії" зазначено, що
фразеологізмами варто вважати "стійкими, зв'язаними єдністю змісту, відтворювані в мовленні сполуки
або висловлення, які ґрунтуються на стереотипах етновідомості і є репрезентами культури народу,
характеризуються образністю та експресивністю" [1: 35].
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Існують різні підходи щодо принципів класифікації фразеологізмів: структурно-семантичний,
граматичний, функціонально-стилістичний, генетичний, тематичний та інші. Найбільш поширеною є
структурно-семантична класифікація В. В. Виноградова [2: 135]. Він визначає три типи фразеологізмів.
Фразеологічні єдності – це сполучення, в яких зберігається ознака семантичного розділу складових
частин, а звідси, і часткова умотивованість загального значення: a black sheep – паршива вівця.
Фразеологічні сполучення – звороти, які утворені внаслідок поєднання фразеологічно-зв'язаних
значень слів, наприклад: baking weather – спека. Сполучення цього типу є аналітичними. [3: 9]
Фразеологічні зрощення або ідіоми – це найскладніші стійкі сполучення, їх нероздільне значення
залежить від значення окремих компонентів, наприклад: to go between – бути посередником. Низка
дослідників – О. В. Кунін, Н. М. Амосова виділяють ще четвертий тип фразеологічних одиниць –
фразеологічні вирази. Фразеологічні вирази – це стійкі сполучення, які складаються із слів з цілком
вільними значеннями, фразеологічні вирази межують із прислів'ями [4: 16]. Надто складними і
поширеними постають комунікативні фразеологічні одиниці, до яких відносяться ідіоми, прислів'я,
приказки, приповідки.
Визначивши поняття "фразеологізм", а також розглянувши їх класифікацію, доречно звернути увагу
на основні способи їх перекладу. Виділяють такі основні способи перекладу фразеологічних одиниць:
1.Фразеологічний еквівалент – це такі образні фразеологічні одиниці в різній мові, які повністю
відповідають по змісту якому-небудь англійському фразеологізму. An old dog will learn no new tricks –
Старого пса новим фокусам не навчиш.
2. Фразеологічні аналоги. Кількість образних фразеологічних одиниць, які співпадають по змісту та
образності в англійській та різних мовах. A friend in need is a friend indeed – У горі пізнати приятеля.
3. Дослівний переклад (калькування) фразеологічних одиниць. Такий спосіб може бути застосований
в тому випадку, якщо в результаті калькування отримаємо вираз, образність якого легко сприймається
українським читачем та не створює враження непридатності загальноприйнятим нормам української
мови [5: 226]. Дослівний переклад не є фразеологічним перекладом, бо він не використовує готові
фразеологічні одиниці, які є у мові перекладу. What is sauce for the goose is the sauce for the gander – що
для гуски приправа, те й для гусака приправа.
4. Описовий переклад. Якщо англійський фразеологізм немає в рідній мові еквіваленту або аналогу,
то перекладачеві необхідно відмовитися від передачі образності та використовувати описовий переклад –
з поясненням змісту фразеологічної одиниці за допомогою вільного сполучення слів. One man's meat is
another man's poison. – Про смаки не сперечаються.
5. Контекстуальні зміни при перекладі полягають в тому, що перекладач намагається знайти таку
українську фразеологічну одиницю, яка хоча і не відповідає позначенню англійському еквіваленту, але з
достатньою точністю передає його зміст у даному конкретному контексті: You can take a horse to the
waters, but you cannot make him drink – Силою не будеш милою.
При відсутності безпосередніх відповідників вихідний фразеологізм можна перекласти шляхом
пошуку аналогічної фразеологічної одиниці, яка має спільне значення з вихідним [6: 163].
У фразеологізмах часто міститься метафоричний елемент. Їх не можна перекладати дослівно. У
багатьох випадках вони мають явно виражене національне забарвлення. Фразеологічні одиниці часто не
мають абсолютних відповідників у іншій мові. Складність перекладу ідіом полягає у тому, що
перекладач повинний вміти їх розпізнавати і відшукати відповідний український варіант [7: 375].
Найкращим способом перекладу образної фразеологіє є використання відповідного фразеологізму в
рідній мові. Тому завданням перекладача є не тільки передача змісту фразеологічної одиниці, але й
донесення до українського читача її образності та експресивності [8: 45].
Переклад образної фразеології набагато складніший, це обумовлено необхідністю вирішувати в
процесі роботи наступне: додавати чи не додавати метафоричності та чи є обов'язковим зберігання
стилістичних і конотативних особливостей певної одиниці перекладу, при цьому не втрачаючи з поля
зору її семантики, але при неминучості втрат правильно вивішувати чи пожертвувати – образом чи
змістом фразеологічної одиниці [9: 123].
Застосування цього способу перекладу, а саме підбору фразеологічного еквіваленту забезпечує не
тільки передачу змісту, але й відтворення образності та експресивності англійського виразу. Це є
можливим коли англійська та українські мови запозичили фразеологічний зворот з інших мов.
Висновок. Фразеологічний фонд англійської мови такий великий, що повне його дослідження
неможливе. Функціонування фразеологічних одиниць в мовлені багато в чому залежить від
прагматичних аспектів ситуації спілкування (час, місце, соціальне положення та інше). Труднощі
перекладу фразеологічних одиниць, ідіом є пов'язаними: по-перше, із певною складністю їх
ідентифікації; по-друге, з їх етноспецифікою, тому перекладач не повинен локалізувати текст при
перекладі, тобто, надмірно вносити елементи культури мови перекладу; по-третє, труднощі перекладу
фразеологізмів пов'язані з їх емоційною насиченістю.
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Підсумовуючи вищесказане зазначимо, що існують декілька варіантів перекладу англійських
фразеологізмів: передати фразеологізм фразеологізмом, переклад фразеологічним аналогом, переклад
калькою, описовий переклад та контекстуальні зміни при перекладі.
Отже, переклад фразеологізмів є творчим процесом і потребує вміння відшукати необхідні
порівняння і вираження для збереження смислового навантаження тексту перекладу. Перспективою
подальших досліджень буде розгляд структурно-семантичних особливостей фразеологічних одиниць.
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Дуброва А. С., Трофимчук В. М. Исследование особенностей перевода английских фразеологизмов.
В статье рассматриваются особенности перевода английских фразеологизмов. Исследуются основные
проблемы их перевода. Определяются основные способы перевода фразеологических единиц:
фразеологический эквивалент, фразеологический аналог, дословный перевод, описательный перевод.
Рассматриваются разные подходы относительно принципов классификации фразеологизмов. Их
перевод является творческим процессом и требует умения отыскать необходимые сравнения и
выражения для сохранения истинной смысловой нагрузки текста перевода. Трудности перевода связаны
с определенной сложностью их идентификации, этноспецификой и эмоциональной насыщенностью. В
статье проанализированы фразеологические соответствия перевода фразеологических единиц, идиом и
закономерности их функционирования на современном этапе развития языка.
Ключевые слова: фразеологизмы, принципы классификации, смысловая нагрузка, фразеологический
аналог, этноспецифика.
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Dubrova A. S., Trofimchuk V. M. The Research of Peculiarities of the English Translation
of Phraseological Units.
The article deals with peculiarities of the English translation of phraseological units. We study the basic
problem in the field of phraseology. Various approaches to the principles of phraseological units' classification
are examined. Their translation is a creative process that requires the ability to find the necessary comparisons
and expressions to save the true semantic meaning of the translated text. Translation complications are
connected with the certain complexity f their identification, ethnical specificity and emotional abundance. The
article analyzes phraseological translation of phraseological units, idioms and regularities of their functioning
on the modern stage of language development.
Key words: phraseological units, principles of classification, word meaning,
phraseological analogue ethnical specificity.
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СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ СТАТУС РОДСТВЕННОГО ДОПОЛНЕНИЯ В
АНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
Данная статья посвящена выявлению семантико-синтаксического статуса родственного дополнения.
Автор рассматривает те структуры, в которых узуально непереходный глагол употребляется с
прямым дополнением, этимологически ему родственным, т. е. образованным от того же корня. Автор
пришел к выводу, что при выявлении статуса родственного дополнения речь идет об интерпретации
родственного дополнения как предиката.
Ключевые слова: родственное дополнение, непереходный глагол, аргумент, предикат, глагол.
Данная статья посвящена определению семантико-синтаксического статуса родственного
дополнения в английском предложении. Автор рассматривает те структуры английского языка, в
которых узуально непереходный глагол употребляется с прямым дополнением, этимологически ему
родственным, т. е. образованным от того же корня, как например, Cameron slept the sleep of the just;
Bailey sighed a sigh that said many things; Alex lived a happy life. Такое дополнение называется
родственным (далее РД), внутренним или дополнением содержания. Конструкции же с РД известны как
конструкции с родственным дополнением (далее КРД). Глаголами, наиболее часто принимающие такие
дополнения, являются следующие: breathe, cough, dance, die, dream, smile, live, sleep, laugh, sneeze, fight,
sigh. Трактовка РД – довольно спорный вопрос. РД выглядит как прямое дополнение, только
употребляется оно с глаголами, которые, как правило, не принимают прямого дополнения и имеют лишь
один актант – субъект действия. Так, в He died the death of a hero одновалентный глагол die ([intransitive]
– to stop living and become dead) принимает морфологически близкое ему РД death. КРД являются
примером несоответствия между семантической и формальной переходностью: формально переходная
структура служит выражением непереходных отношений. В общем же виде РД можно определить как
существительное в функции прямого дополнения, продлевающее значение управляющего глаголасказуемого, делая его более точным, и совпадающее c ним морфологически: Here she stopped and sighed a
heavy sigh; Smith died a gruesome death.
В настоящей статье будет осуществлена попытка установить статус РД в отношении дихотомии
аргумент:адъюнкт, т. к. этот вопрос остается наиболее спорным. Адъюнктами называются словаопределители, которые являются структурно необязательными частями предложения и которые поэтому
легко могут быть опущены, не нарушая смысловую и грамматическую организацию предложения, так
как несут лишь дополнительную информацию. Адъюнкты являются зависимыми элементами
предложения, выполняющими роль обстоятельств. Адъюнкты следует отличать от аргументов, которые
предопределяются другими частями предложения, завершая их смысл, и которые имеют свою
семантическую и синтаксическую роль, делая предложение грамматически и семантически
завершенным. В английском языке, чтобы образовать грамматически правильную структуру,
непереходные глаголы принимают единственный аргумент – субъект, а переходные – еще и объект.
Аргументы могут быть ядерными или обязательными, что составляет валентность глагола, и
необязательными. Некоторые исследователи описывают РД как адъюнкты. Одни утверждают, что РД
имеет черты обязательного комплемента [1], вторые заявляют, что его можно охарактеризовать как
свободный комплемент [2].
В настоящем исследовании РД понимается как дополнение, образующееся от глагольного корня, а
случаи, подобные приведенным структурам, трактуются как содержащие обычное прямое дополнение,
находящееся с глаголом-сказуемым в гиперо-гипонимических отношениях. Последние конструкции можно
назвать конструкциями с гипонимическим объектом, которому не требуется быть морфологически
соотносимым с глаголом [3]. В данной статье этот вид конструкций расценивается как пример
предложений с обычным дополнением, а, следовательно, не подпадает под описание.
Согласно М. Джоунзу [4], свойствами РД являются следующие: невозможность пассивизации (A
weary sigh was sighed by Bill), топикализации и прономинализации (Maggi smiled a happy smile and then
her brother smiled it). Это обусловлено тем, что РД не имеет референта. Другими характеристиками РД
являются: невозможность определенного артикля в качестве определителя РД (Dan smiled the happy
smile), неприемлемость wh-вопроса, а лишь вопроса 'how', другими словами, возможность парафразы
предложений с РД построениями, где глагол-сказуемое определяется обстоятельством образа действия
(Dan smiled a happy smile = Dan smiled happily), обязательность определения (Dan slept a (peaceful) sleep)
и обязательная этимологическая родственность объекта глаголу. Таким образом, ученый анализирует РД
© Жук В. А., 2014
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как адъюнкты, т. к. последние не могут употребляться в пассивном залоге, но могут выражать образ
действия, и, как правило, не имеют референции. Невозможность пассивизации КРД является основным
аргументом в пользу рассмотрения РД как адъюнктов. Мольтман [1] занимает ту же позицию, что и
Джоунз. Она отмечает, что РД обнаруживает несколько характеристик адъюнкта. Например, подобно
наречиям, РД являются необязательными: John screamed (a terrifying scream). Также исследователь
отмечает, что, подобно адвербиальным событийным предикатам, РД не могут быть топикализованы: A
shrill scream, John screamed; Beautifully, Mary sang the song.
Джоан Мейлинг включает РД в список видов наречий [5: 51]. Дж. Медина [6] пишет, что
семантическая функция РД – повторить, полностью или частично, значение глагола, отмечая далее, что
глагол с РД эквивалентен глаголу с соответствующим наречием. Предложение He laughed a cruel laugh
интерпретируется в грубом виде как He laughed cruelly; They fought a clean fight равнозначно They fought
cleanly; а He died a miserable death – He died miserably. Л. Мелис, рассматривая примеры КРД во
французском языке, также заявляет, что подобные примеры должны рассматриваться как адъюнкты [7].
Обратимся к точке зрения в пользу квалификации РД не как адъюнкта, а как аргумента. Постулат о
необязательности РД можно оспорить на том основании, что даже с узуально переходными глаголами
прямое дополнение может быть иногда опущено: Our mother reads to us every evening, в то время как
некоторые глаголы требуют обязательного наличия наречия в предложении, как например, They treated
her (well). В работе Макфарланд [8] показано, что невозможность пассивизации характерна не для всех
конструкций. Малочисленность примеров в пассивном залоге объясняется нереференциальной природой
РД, что делает их употребление в позиции темы неприемлемым. Если же сделать РД референциально
соотнесенным, добавляя ограничительное определительное придаточное предложение, то результат
оказывается вполне грамматичным: One of the silliest smiles I’ve ever seen was smiled by Mary. Подобно
этому, топикализация становится допустимой для РД при таких же условиях: The big cheery smile, Fran
smiled: it was Elsie who smiled the inspired smirky smile [8: 181]. Макфарланд утверждает, что
допустимость пассивного залога требует контекстуального оправдания, а не синтаксических правил:
Each person’s life is lived as a series of conversations.
Д. Массам [9] говорит, что референциальное прочтение РД возможно всегда, а поэтому легко найти
примеры, противоположные сформулированным М. Джоунзом свойствам, иначе, существуют
противовесы для каждого из перечисленных выше характеристик РД. В самом деле, прономинализация
возможна в тех случаях, где возможна событийная анафора: Mona smiled a tantalizing smile. Penelope
noticed it and decided immediately that she would photograph it [10: 310]. Другими словами, ученый
приводит доказательство того факта, что РД является референциальным именем. Это доказательство
получено в результате нескольких тестов, один из которых – прономинализация. РД может быть
замещено местоимением it в последующем предложении, а это свойственно прямым дополнениям.
Исходя из этого, Д. Массам делает вывод, что РД в английском языке являются аргументами. Весомым
аргументом в пользу трактовки РД не как обстоятельства, а как дополнения, является тот факт, что не
всегда возможно перефразировать КРД конструкцией с наречием образа действия: John lived the life of a
rockstar. Другим чисто формальным аргументом можно считать следующее: несмотря на то, что РД
характеризует глагольное действие, оно выражается беспредложным именем, что не характерно для
обстоятельства, а также то, что в пассивной конструкции РД может выступать в субъектной позиции:
Disturbed dreams were dreamt by everyone who ate the mushrooms. С синтаксической точки зрения РД
подпадает под обычное поведение прямого дополнения не только благодаря возможности пассивизации,
но и по своей позиции и, если это релевантно, падежному маркированию [11].
В исследовании Дж. Пустежовски [2: 68] предлагается расценивать РД как так называемые
'затененные аргументы' (shadowed arguments), т. к. их значение затмевается семантикой глагола. Когда
затененный аргумент употребляется с определением, он может претерпеть операцию подъема, и тогда
становится возможным его синтаксическое выражение. Также автором подчеркивается, что для того,
чтобы конструкция стала грамматичной, РД необходимо определение.
Следующим доказательством, свидетельствующим в пользу интерпретации РД как синтаксически
прямого дополнения, т. е. глагольного аргумента, является то, что в отличие от простых наречий, РД не
может встречаться вместе с эксплицитным прямым дополнением: Mordered killed the knight a gruesome
kill – Mordered killed the knight gruesomely. Неграмматичность первого предложения свидетельствует о
том, что РД не является адъюнктом. Массам также приводит этот довод, исходя из следующего примера:
The fought a heroic fight. – The fought the enemy (heroically a heroic fight).
Приведем синтаксические тесты, релевантные для определения статуса дополнения у РД в
английском языке [12]: VP-preposing (предшествование глагольной фразы), Do so-copying (повторение c
'do so'), Topicalization (топикализация), Adjectival passive (адъективный пассив), WH-movement ('wh'перемещение), Case (падеж), Passive (пассивизация), Dative shift (сдвиг дательного). Проведенные тесты
показывают, что в английском языке РД обнаруживает смешанное синтаксическое поведение по
сравнению с прямыми дополнениями. Так, в первых семи тестах РД ведет себя так же, как и прямое
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дополнение. С другой стороны, кажется, они обнаруживают некоторые необъектные характеристики. В
тестах на падеж и пассивизацию (Case и Passive Test), наряду со свойствами прямого дополнения РД
характеризуется отличным поведением. В тесте 'сдвиг дательного' (Dative shift) оно и вовсе расходится с
характеристиками прямого дополнения. Такое поведение РД представляет дилемму для его чисто
синтаксического описания. Говоря о семантике РД, то сравнивая родственное и прямое дополнение,
можно отметить, что первое не имеет того же уровня независимости по отношению к глаголу как
обычное прямое дополнение. Меньшая степень индивидуализации РД объяснима, вероятно, тем, что оно
всегда неодушевленное и обычно, хотя не обязательно, неопределенное.
Хоче [12] и Сайлер [13], проанализировав данные Британского национального корпуса, выделили два
класса РД: 1) неопределенный артикль + прилагательное + РД; 2) другие виды РД (определенный
артикль, определение предложной фразой и др.). Первый вид, 'типичное' РД, отличается наиболее
широкой дистрибуцией (788 из 1263 случаев употребления).
Эта точка зрения была поддержана и кросс-лингвистическими исследованиями. А. Перельтсвайг [14]
показывает, что в русском и некоторых других языках имеется два синтаксически отличных варианта
конструкций с РД, один из которых (с инструментальным падежом) обладает всеми характеристиками,
приведенными М. Джоунзом, а в другом варианте РД (в аккузативном падеже) обнаруживает качества,
типичные для прямого дополнения. Следовательно, автор анализирует первые РД как адьюнкты, а
последние – как аргументы. Исследование Накажима [15] показало, что РД – класс неоднородный, в
котором встречаются РД-адъюнкты и обычные дополнения, т. е. адвербиальные и аргументные РД.
Отмечается, что в английском языке имеются оба их вида. Доказательством тому могут служить
предложения, подобные примерам: (А) The woman lived a happy life (manner and non-manner reading); и
(В) A happy life was lived by the woman (non-manner reading). Автор предлагает два прочтения для (А): РД
описывает образ действия (she lived happily), а также имеет и другую интерпретацию, при которой life
представляется абстрактной сущностью. Пассивизация конструкции возможна только при втором
прочтении, которое поэтому классифицируется как аргументное, а первое – как адьюнктное. Итак,
вычлененные М. Джоунзом свойства РД присущи лишь его первому виду. Поэтому значение образа
действия характерно лишь для первого вида РД; некая двусмысленность в интерпретации, свойственная
обоим видам, нарушение изложенных характеристик приводит к потере прочтения РД как образа
действия. Исходя из этого, первый вид будем считать адъюнктами, а второй – аргументами глагола.
Оригинальная точка зрения представлена в работе С. Бэри и П. де Сварт [16], авторы которой
утверждают, что РД не являются семантическими аргументами глагола, но скорее выступают в функции
определений. РД принимает предикат как свой аргумент и представляет новый предикат. Это значит, что
РД интерпретируются как часть предиката. Подобно им, Мольтман [5] и Митвох [10] полагают, что РД
являются предикатами событийного аргумента глагола. Но редко в каком исследовании глагол КРД
анализируется как служебный. Исключением могут считаться работы Митвох [10: 311] и Э. Кихара, в
которых отстаивается точка зрения, что значение глагола схематично, а значение объектного имени
имеет наибольший вес для всей конструкции целиком.
Схожую точку зрения можно обнаружить в И. Мирто, где РД также анализируются как именные
предикаты, притом, по мнению ученого, они сочетаются с ‘'легким (support / light)' глаголом.
Синтаксическим и семантическим доказательством того, что РД можно считать именным предикатом,
являются следующие три аргумента: 1) эквивалентность адвербиального определителя клаузы и
определение РД прилагательным; 2) предикатно-аргументные отношения между РД и субъектом клаузы
(в примере He smiled a beautiful smile красивая улыбка (a beautiful smile) может принадлежать только
субъекту); 3) дистрибуция определителя РД.
Анализ пар предложений, подобных Mark Twain died gruesomely – Mark Twain died a gruesome death
[13: 679], не принимающих в расчет возможное служебное использование глаголов, наводит на мысль об
изменении валентностей глагола die (неаккузативное употребление vs. переходное). И. Мирто
анализирует такие структуры как структуры с обычным и служебным глаголом соответственно
(неаккузативное употребление vs. служебное), оппозицию, подобную предложениям She delivered a pizza
– She delivered a lecture. В КРД глагол приписывает субъектному существительному роли, идентичные
тем, что приписывает РД. Семантический эффект глагольной предикации поэтому будет нейтрализован.
Выводы. Итак, при выявлении статуса РД речь может идти не о дихотомии аргумент:адъюнкт, а о
третьем варианте интерпретации РД как предиката (или его части). Однако против последней трактовки
приведем тот неоспоримый факт, что РД может быть референциально отнесенным. Следовательно,
отвергнув предикативный статус РД, остановимся на адъюнктном и аргументном статусах, которые
соотносятся с первым и вторым видом КРД соответственно. Другими словами, класс РД неоднороден и
предполагает их функционирование как адъюнктов и как аргументов в зависимости от характеристик
построения целиком.
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Жук В. А. Семантико-синтаксичний статус спорідненого доповнення в англійському реченні.
Дану статтю присвячено виявленню семантико-синтаксичного статусу спорідненого доповнення.
Автор розглядає ті структури англійської мови, в яких узуально неперехідне дієслово вживається з
прямим додатком, етимологічно йому родинним, тобто утвореним від того ж кореня. У ході
дослідження автор дійшов висновку, що при виявленні статусу спорідненого доповнення йдеться не про
дихотомію аргумент:ад'юнкт, а про третій варіант інтерпретації спорідненого доповнення як
предиката. Споріднене доповнення може бути референциально віднесеним. Клас спорідненого
доповнення неоднорідний і передбачає його функціонування як ад'юнкта та аргумента залежно від
характеристик побудови.
Ключові слова: споріднене доповнення, неперехідне дієслово, аргумент, предикат, дієслово.
Zhuk V. A. The Semantic-Syntactic Status of the Related Object in the English Sentence.
This article focuses on the identification of the semantic-syntactic status of the related object. The author
examines the structures in which the common intransitive verb is used with a direct object etymologically related
to it, i.e. formed from the same root. In the course of the research the author concludes that in identifying the
status of the related object we are talking not about the dichotomy argument:adjunct, but about the third variant
of the interpretation of the related object as a predicate. The related object can be referentially classified. The
class of the related object is heterogeneous and foresees its functioning as the adjunct and argument depending
upon the characteristics of the structure.
Key words: related object, intransitive verb, argument, predicate, verb.
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АНГЛОМОВНИЙ ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК ЗМІСТОВО-МОВНА ОСНОВА ІНТЕРАКЦІЇ
ТЕКСТОВИХ АНТРОПОМОРФІВ
У статті представлено структурну та змістову параметризацію первинної комунікації англомовного
художнього тексту як комунікативного процесу з обміну текстовими повідомленнями. Дослідження
здійснено в межах когнітивно-комунікативної парадигми лінгвістики, яка дозволяє проаналізувати
динамічну природу англомовного художнього тексту як процесу і водночас результату когнітивнокомунікативної діяльності текстових комунікантів. У статті обґрунтовано статус англомовного
художнього тексту як посередника у процесі первинної текстової комунікації, визначено імпліцитно
діалогічний характер процесу продукування первинного англомовного художнього тексту, який
передбачає наявність прогнозованого образу читача у когнітивних структурах продуцента та
обумовленість сприйняття тексту реципієнтом з огляду на специфіку авторського моделювання
дійсності у художньому тексті.
Ключові слова: лінгвістика, когнітивно-комунікативна парадигма, текстова комунікація,
пресупозицiя, продуцент, реципієнт.
Наукові досягнення гуманітарних наук на рубежі ХХ–ХХІ століть розглядають текст в якості
багатомірної та поліфункціональної дискурсивної системи, яка забезпечує окрім індивідуального
розвитку мовної особистості, також її соціальну, культурну та інтелектуальну комунікацію [1-3]. Текст
позиціонують як один із способів подачі людської комунікації, як процес реалізації концептуальних
картин світу [2: 40]. У результаті впровадження раціонального синтезу семантико-лінгвістичного та
функціонально-комунікативного підходів до аналізу художнього тексту, останній розглядається не лише
як "мовний матеріал" (Л. В. Щерба), але й як складне комунікативне утворення, посередник текстової
комунікації (Н. С. Болотнова, Є. О. Гончарова, М. Я. Димарський, О. Л. Каменська, І. М. Колегаєва,
Г. В. Колшанський, О. О. Селіванова, І. О. Щирова) і носій знань її суб’єктів про дійсність, що робить
його постійним об’єктом концептуального аналізу (Л. Г. Бабенко, І. А. Бехта, О. С. Кубрякова,
В. А. Кухаренко) й уможливлює реконструкцію когнітивних механізмів його породження та сприйняття.
Таким чином, текст у сучасних комунікативно зорієнтованих лінгвістичних дослідженнях розуміється як
"корелятивна ланка" у процесі інтеракції текстових комунікантів.
Актуальність теми наукової розвідки визначається відсутністю у вітчизняній лінгвістиці
спеціальних праць, що репрезентують на автентичному текстовому матеріалі аналіз англомовного
художнього тексту як інтровертного елементу текстової комунікації, що забезпечує змістово-мовну
основу взаємодії текстових антропоморфів.
Об’єктом нашого дослідження виступає первинна комунікація англомовного художнього тексту, а
предметом аналізу – параметризація англомовного художнього тексту як вербального посередника у
процесі первинної текстової комунікації.
Метою статті є аналіз англомовного художнього тексту як змістово-мовної основи взаємодії
продуцента та реципієнта як антропоцентрів текстової інтеракції.
Матеріалом дослідження послугували автентичні тексти саги Дж. Р. Р. Мартіна "A Song of Ice and
Fire", а також корпус вторинних текстів зазначеної саги, представлений у мережі Інтернет, або
кіберпросторі як середовища для комп’ютерно-опосередкованої комунікації.
Виклад основного матеріалу. В межах нової лінгвістичної парадигми "текст – це не іманентна
сутність, а елемент цілої системи "дійсність – свідомість – модель світу – мова – автор – текст – читач –
проекція"" [4: 10]. Тому, беззаперечним видається існування тісного зв’язку між дійсністю, текстом і
реципієнтом, котрий, сприймаючи текст як продукт свідомості автора, здійснює акт спілкування.
З точки зору сучасної лінгвістики, що перейшла від вивчення лінійної організації тексту до його
осмислення як багатовимірного смислового простору, текст як продукт мовомислення, а також
"елементарна, тобто базова, мінімальна й основна одиниця дискурсу" [5: 116] народжується в момент
створення його мовною особистістю й існує безпосередньо в момент свого породження й сприйняття,
тобто комунікації. Текст пов’язаний з особливостями людської когніції, а тому може переживати
повторні народження при рецепції і мати справу із значним за обсягом корпусом текстів. За словами Р.
Барта, "текст не може нерухомо застигнути, він за своєю природою повинен крізь щось рухатися –
наприклад, крізь твір, низку творів" [6: 415].
У просторі тексту побачили динамічну систему, а в людському факторі – її базовий елемент i тому
релевантною постає проблема взаємовідношення статичного й динамічного просторів тексту як
© Кузнецова М. О., 2014
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ментального утворення, який передбачає роботу свідомості [1: 139]. Статичний простір тексту
пов’язується із його об’єктивним існуванням, незалежним від роботи людської когніції. Під час акту
спілкування автора і реципієнта текст переходить у динамічний стан. Таким чином, досліджуючи текст
як вербалізований продукт когнітивно-комунікативної діяльності суб’єктів текстової комунікації, варто
зазначити, що текст виступає амбівалентним онтологічним єством, оскільки має двоїсту природу – стан
спокою і стан руху. Представлений як послідовність дискретних одиниць, текст знаходиться у стані
відносного спокою, і ознаки руху виступають в ньому імпліцитно. Однак, за умов, що текст
репродукується, він знаходиться у стані руху, і тоді ознаки спокою виявляються в ньому імпліцитно.
При читанні тексту відбувається перекодування інформації – відтворення змісту читачем. Отже, у
межах свого рівня (у стані спокою) текст є ендоцентричним, а в динаміці – екзоцентричним. Динамічна
природа й детермінація англомовного художнього тексту як процесу і результату мовленнєвомисленнєвої діяльності передбачає етапи його породження (в процесі продукування), рецепції (у процесі
сприйняття) і його подальшого розпаду, якщо, звичайно, текст незаписаний. Таким чином, способами
існування англомовного художнього тексту як динамічного утворення визначаємо процеси його
виробництва та сприйняття, а отже, процес первинної комунікації англомовного художнього тексту
являє собою двофазову модель.
На першій фазі первинної комунікації англомовного художнього тексту автор тексту репрезентує
результати свого світосприйняття у закодованому у вербальній формі первинному англомовному
художньому тексті, який виконує роль своєрідного повідомлення, що адресант робить доступним для
рецепції адресата. Іншими словами автор програмує інформацію, при цьому обов’язково наявним у
структурах свідомості автора є прогнозований образ читача – реципієнта, який у процесі сприйняття та
розуміння первинного англомовного художнього тексту повинен "підкоритися волі автора, прийняти
правила його гри" [7: 8]. На другій фазі первинної комунікації англомовного художнього тексту
відбувається процес сприйняття вербально закодованого первинного англомовного художнього тексту
реципієнтом, який декодує (інтерпретує) інформацію, запрограмовану автором, відповідно до свого
власного сприйняття дійсності. І, таким чином, реалізується ресипрокальна взаємодія автора і читача.
У свідомості реципієнта на основі первинного тексту внаслідок процесу прочитання створюється
власна проекція англомовного художнього тексту. Таким чином, останній як знакова система, з одного
боку, матеріалізує авторську комунікативну інтенцію (загальний задум, намір, смисл художнього тексту
або загальну концепцію майбутнього тексту, що репрезентує індивідуально упорядковану систему
когнітивних моделей автора, які відображають навколишню дійсність), а, з іншого, сприяє створенню в
уяві реципієнта власного прототипу прочитаного тексту. Отже, метою первинної комунікації
англомовного художнього тексту можна визначити здійснення впливу на адресата-реципієнта та
ініціацію його вербальної, ментально-емоційної та естетичної реакцій. Із формуванням задуму автора,
його інтенцією, породженням первинного англомовного художнього тексту, його сприйняттям та
осмисленням реципієнтом має справу первинний дискурс англомовного художнього тексту як
екстравертний елемент текстової комунікації, який забезпечує її змістово-мовленнєву основу. Первинний
англомовний художній текст як інтровертний елемент, відповідно, забезпечує змістово-мовну основу
взаємодії суб’єктів текстової комунікації.
Первинна комунікація англомовного художнього тексту, в центрі якої знаходиться первинний текст
як вербальний продукт творчої діяльності автора, таким чином, відбувається за спільною теоретикоінформаційною схемою у вигляді руху інформації "відправник (автор –канал (художній твір) –
одержувач (реципієнт)", що разом становить когнітивно-комунікативну матрицю первинної комунікації
англомовного художнього тексту, яку утворюють наступні взаємозалежні елементи:
− відправник (автор первинного англомовного художнього тексту – Дж. Р. Р. Мартін);
− процес кодування повідомлення;
− власне повідомлення (текстовий концепт POWER як концепт-ідея всього первинного
англомовного художнього тексту);
− канал передавання (письмовий матеріал у вигляді первинного англомовного художнього тексту –
сага "A Song of Ice and Fire");
− процес декодування повідомлення (рецепція первинного англомовного художнього тексту);
− одержувач (реципієнт);
− відгук одержувача (рефлексія – форма теоретичної діяльності реципієнтів первинного тексту, що
передбачає його емоційне осмислення, критику та аналіз);
− зворотній зв’язок (вторинний англомовний художній текст).
Останній елемент y ланцюжку первинної комунікації кваліфікуємо факультативним, адже за
наявності зворотного зв'язку відбувається зміна комунікативних ролей, коли адресат за певних умов стає
адресантом, і, таким чином, реципієнт у новій когнітивно-комунікативній матриці текстової комунікації
(вторинній) продукує вже власний лінгвокультурний об’єкт – вторинний англомовний художній текст,
чим підтверджує комунікативний потенціал англомовного художнього тексту (здатність тексту бути
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об’єктом і продуктом вторинної комунікативної діяльності адресата, тобто бути репродукованим у
результаті рецепції та декодування).
Вторинний англомовний художній текст постає вербалізованим продуктом рефлексій реципієнта на
первинний англомовний художній текст, складним когнітивно-комунікативним цілим, всередині якого
діють механізми вторинної категоризації, заснованої на процесах узагальнення ознак або, навпаки, їх
конкретизації, і механізми вторинної концептуалізації змісту первинного англомовного художнього
тексту, пов’язані з інтерпретацією і вербалізацією компонентів його складної структури змісту [8: 202].
Вторинний англомовний художній текст вибудовується в кожному процесі прочитання – інтерпретації
(У. Еко), і, залежно від кількості реципієнтів, ми маємо відповідну кількість варіантів (вторинних
англомовних текстів) одного інваріанта (первинного англомовного тексту).
На другу фазу первинної комунікації англомовного художнього тексту правомірно спроектувати
модель рецепції художнього тексту, запропоновану В. В. Красних [5]. Шлях, який проходить реципієнт
при сприйнятті первинного тексту, на думку дослідниці, може бути представлений у вигляді наступного
ланцюга: фізичне сприйняття тексту – розуміння його прямого, "поверхневого" значення; співвіднесення
з контекстом (в широкому смислі) – розуміння його "глибинного" значення; співвіднесення з фондом
знань, пресупозицією – його інтелектуально-емоційне сприйняття, усвідомлення його смислу,
текстового концепту (глибинного смислу, від початку максимально і абсолютно згорнутої смислової
структури тексту, яка є втіленням мотиву, інтенцій автора, що призвели до породження тексту).
На "формування" концепту тексту як при сприйнятті, так і при породженні впливають два чинника:
ситуація й індивідуальний когнітивний простір (індивідуальний фонд знань), невід’ємною частиною
якого є когнітивна база. Якщо когнітивна база текстових комунікантів різниться або зазнає певних
трансформацій, то місце може мати викривлення істини у тексті – ненавмисного (помилкового) або
навмисного [9: 67]. Для успіху текстової комунікації необхідним є загальний фонд знань і вірувань,
інакше кажучи, у текстових комунікантів повинен бути присутнім загальний пресупозиційний фонд [5:
102; 10: 136], тобто їх текстосприйняття повинно співпадати.
У межах нашого дослідження поняття "пресупозиція" розглядається як "знання тієї частини текстової
інформації, що лінгвістично неоформлена, і є тим, що формує світосприйняття того, хто отримує
вербалізоване повідомлення" [11: 51]. Пресупозиція – це зона перетину когнітивних просторів текстових
антропоморфів, що актуалізується в процесі текстової комунікації, це спільний фонд знань, тобто
екстралінгвальні знання, що забезпечують відповідне розуміння текстової інформації. Крім того,
пресупозиція – це ті знання, які становлять "літературну пам’ять" і актуалізують асоціативні зв’язки
реципієнтів із творчістю письменника, його літературним твором або певним літературним персонажем.
Таким чином, фонові знання – це когнітивне та інформативне тло реалізації текстової комунікації. Отже,
процес "декодування" художнього тексту реципієнтом ґрунтується на застосуванні двох типів знання:
лінгвальних й екстралінгвальних, які доповнюють одне одного та забезпечують розуміння неявного
змісту тексту. Розуміння адресатом адресанта являє собою "накладення" їх ментальних просторів. Отже,
діалогічність [2: 39; 3: 79] підкреслюється як провідна ознака тексту.
В результаті здійсненого дослідження, англомовний художній текст кваліфікуємо як корелятивну
ланку в процесі текстової комунікації, а процес породження первинного англомовного художнього
тексту – імпліцитно діалогічний, що передбачає наявність прогнозованого образу читача у когнітивних
структурах продуцента та обумовленість сприйняття тексту реципієнтом з огляду на специфіку
авторського моделювання дійсності у тексті.
Перспективним, на нашу думку, видається вивчення параметрів когнітивного аранжування
вторинних текстопросторів із метою напрацювання цілісного методологічного підходу до визначення
комплексної природи ресипрокального когнітивного моделювання в процесі породження та рецепції
англомовного текстопростору.
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Кузнецова М. А. Англоязычный художественный текст как содержательно-языковая основа
интеракции текстовых антропоморфов.
В данной статье осуществляется структурная и содержательная параметризация первичной
коммуникации англоязычного художественного текста. Материалом исследования послужили
англоязычные тексты саги Дж. Р. Р. Мартина "A Song of Ice and Fire", а также корпус вторичных
текстов упомянутой саги, представленный в сети Интернет. Проанализована динамическая природа
англоязычного художественного текста как процесса и результата когнитивно-коммуникативной
деятельности текстовых коммуникантов, охарактеризован имплицитно диалогический процесс его
производства. Обоснован статус первичного англоязычного художественного текста как посредника в
процессе текстовой коммуникации.
Ключевые слова: лингвистика, когнитивно-коммуникативная парадигма, текстовая коммуникация,
пресуппозиция, продуцент, реципиент.
Kuznetsova M. O. English Literary Text as an Informative Linguistic Basis of the Human Textual Interaction.
The article deals with the analysis of modern linguistic views on the text as a communicative phenomenon. It
presents the structural and notional parameterization of the English literary text primary communication as a
complex linguistic phenomenon within the cognitive and communicative paradigm of linguistics. The English
literary text is considered as a form of communication between the author and the reader. The primary
communication of the text is viewed as a dynamic process of the information exchange, mediated by modern mass
culture text corpora. The research material is George R. R. Martin’s "A Song of Ice and Fire" and texts of its
secondary discourse. The scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison have been used in
order to prove the dynamic nature of the English literary text as a process and outcome of the cognitive and
discoursive activity of textual communicators. As a result it is proved that the constructions of a given reader based
on a particular text are likely to coincide with the reader’s knowledge, mental capacities, attitudes, reading
strategies, and goals. Thus the English literary text is viewed as the mediator in the primary textual communication
process. The process of the primary English literary text production is considered as an implicit dialogic one.
Key words: linguistics, cognitive-communicative paradigm, textual communication, presupposition, author, recipient.
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СТРУКТУРНА БУДОВА РЕЙЗИНГОВИХ КОНСТРУКЦІЙ З ПІДМЕТОМ
У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Статтю присвячено аналізу структурної будови рейзингових конструкцій із підметом порівняно з
контролюючими конструкціями в англійській мові з позицій генеративної граматики. Рейзинговою
називається конструкція, в якій відбувається пересув аргументу присудка з позиції підрядного речення
до позиції підмета в головному. Проте, не всі речення, які у складі підрядної частини мають структуру
verb+to+infinitive, є рейзинговими конструкціями. Конструкції, які мають інфінітивні комплементи з
PRO підметом, що залежить від підмета в головній частині речення, називаються контролюючими.
Проаналізувавши синтаксичну структурну будову речень з рейзинговими та контролюючими
конструкціями, можна виділити низку характерних синтаксичних особливостей, які є відображенням
різних тематичних властивостей порівнюваних конструкцій.
Ключові слова: А-пересув, рейзингова конструкція, контролююча конструкція.
Постановка проблеми. В межах теорії керування і зв’язування [1; 2] аргументними називаються
позиції (А-positions), в яких складова отримує тематичну роль за допомогою тета-маркування (θmarking), а всі решта позицій, які не є тета-маркованими, називаються неаргументними (А'-positions).
Таким чином, в число А-позицій потрапляють базові позиції внутрішніх аргументів (internal arguments)
дієслова, які породжуються всередині дієслівної групи і позиції зовнішнього аргументна (external
argument) в SpecIP [3: 113]. А-пересув (argument movement) – пересув конституента речення до Апозицій (позицій підмета та додатка дієслова, що отримують тета ролі), під час якого елемент, що
пересувається не має змоги проминути А-позицію [4: 306]. Пасивні конструкції, неакузативні дієслова та
рейзингові конструкції є прикладами А-пересуву.
Метою статті є дослідити особливості структурної будови речень з рейзинговими конструкціями
порівняно з контролюючими конструкціями з позицій генеративної граматики. Об’єктом роботи є
рейзингові конструкції в англійській мові. Предмет дослідження складають особливості структурної
будови речень з рейзинговими конструкціями в англійській мові.
Операція пересуву, під час якої іменник чи займенник зазнає пересуву з позиції специфікатора у нижній
ТР (tense phrase) до позиції специфікатора у вищій ТР відома як підняття підмета (subject raising), оскільки
відбувається підняття іменника чи займенника з підрядної частини речення до головної. Це є зразком більш
загальної операції пересуву А-пересув (A-movement), коли Т поєднується з найближчою номінативною
фразою, яка стає специфікатором, тобто зазнає пересуву до позиції spec-T [5: 293].
Дієслова типу seem / appear, коли вживаються з інфінітивним комплементом, викликають підняття
підмету з підрядної частини речення, тому ці дієслова отримали назву рейзингових присудків (raising
predicates).
Досліджуючи список дієслів і конструкцій, розроблений Р. Ленекером (1), стає зрозуміло, що
більшість з них мають модальне значення, коли використовуються у рейзингових конструкціях [6].
(1) Some Subject-to-Subject Raising Predicates:
a. may, will, must, can, be, have, do, used to;
b. sure, certain, liable, (un)likely, apt, bound, destined, supposed, set, gonna, about;
c. seem, appear, tend, chance, turn out, prove, happen, promise, threaten, fail, get, begin, start, come,
continue, cease, keep (on), persist, quit, stop, end up.
Дієслова (1а) є допоміжними дієсловами, (1b) – атемпоральними присудками, які повинні вживатися з
дієсловом be. (1с) – аспектульні дієслова та інші дієслова, які вживаються з конструкціями to + infinitive
та / або формами з -ing.
Рейзинговою називається конструкція (raising structure), в якій відбувається пересув аргументу
присудка з позиції підрядного речення до позиції підмета в головному [7: 196]. Наприклад:
(2) There does seem to remain some hope of peace.
(3) Some hope of peace does seem to remain.
Словосполучення some hope of peace є тематичним комплементом присудка remain, яке породжується
в позиції підрядної частини речення, але зазнає пересуву до позиції підмета в головній частині речення
(seem-clause).
Дієслова типу seem / appear схожі на пасивні дієслова тим, що вони дозволяють фразам, які є тетамаркованими аргументами присудка в нижній підрядній частині речення піднятися до позиції підмета в
головній частині речення (seem / appear-clause).
© Очковська А. П., 2014
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Таким чином, речення (2) формується наступним чином. В позиції QP some hope of peace поєднується з
дієсловом remain, стає тета-маркованим і утворює VP remain some hope of peace. Потім VP поєднується з
інфінітивною часовою часткою to, утворюючи T-bar to remain some hope of peace. Інфінітивне to, як інші Тконституенти, має ПРП-ознаку (EPP feature), тобто іменник чи займенник повинен виступати в ролі підмета.
Одним із шляхів задоволення цієї потреби є приєднання до T-bar експлетивного займенника there в позиції
spec-T. Результатом цього є утворення ТР there to remain some hope of peace, яка поєднується з дієсловом seem,
утворюючи VP seem there to remain some hope of peace. VP, яку ми отримали, далі поєднується з емфатичним
допоміжним дієсловом теперішнього часу does і утворюється T-bar does seem there to remain some hope of
peace. [T does] має ПРП-ознаку, тому що є Т-коституентом, тому найближчий іменник чи займенник (у
нашому випадку експлетивний займенник there) зазнає пересуву до позиції підмета в ТР. Утворена ТР
поєднується з нульовим комплементайзером, маркуючи речення як розповідне [8: 138].
Продемонструємо структурні позиції елементів проекції СР речення у схемі-дереві:

Породження речення (3) відбувається аналогічно (2) лише до того моменту, коли утворюється T-bar to
remain some hope of peace. Інфінітивна частка to, як інші Т-конституенти, які мають ПРП-ознаку, відповідно до
ACC (Attract Closest Condition) приєднує найближчу номінативну фразу some hope of peace, яка стає підметом
і утворює ТР some hope of peace to remain. АСС – це принцип генеративної граматики, згідно з яким вершина
проекції Н, яка приєднує конституент, приєднує найближчий конституент релевантного типу, що має скоманду [7: 218]. Потім ТР поєднується з дієсловом seem і утворює VP, яка поєднується з Т-конституентом
теперішнього часу does і утворює T-bar. Оскільки, Т-конституент має ПРП-ознаку, то найближча номінативна
фраза зазнає пересуву до позиції підмета і утворює ТР some hope of peace does seem to remain. Поєднання
утвореної ТР з нульовим декларативним комплементайзером утворює наступну структуру:

Номінативна фраза some hope of peace здійснює пересув із позиції її породження внутрішнього
комплемента дієслова remain до поверхневої позиції підмета seem-клаузи. Таким чином, А-пересув
виконується відповідно до релятивної мінімалістичної умови (Relativised Minimality Condition), згідно
якої конституент, який зазнає А-пересуву стає специфікатором найближчого Т-конституента.
З першого погляду можна зробити висновок, що речення, які у складі підрядної частини мають
структуру verb+to+infinitive, є рейзинговими конструкціями. Це судження є помилковим, оскільки деякі
дієслова, які мають to+infinitive-комплементи, є контролюючими присудками (control predicates) [9: 238].
Отже, контролюючими називаються присудки, які мають інфінітивні комплементи з PRO підметом, який
залежить від підмета в головній частині речення, тому варто розрізняти дві структури:
(4) He does seem [to scare them].
(5) He does want [to scare them].
У реченні (4) дієслово seem є рейзинговим присудком, а дієслово want у реченні (5) – контролюючим
присудком. Це відображає той факт, що дієслова seem і want відрізняються у структурі їх аргументів.
Дослідити це твердження можливо, проаналізувавши модель утворення цих речень.
Дієслово scare у реченні (4) поєднується з його внутрішнім аргументом (тематичним комплементом)
them і приписує йому тета-роль experiencer. У результаті цього утворюється V-bar scare them, яка
поєднується із зовнішнім аргументом, тематичним підметом he і приписує йому тета-роль agent. Таким
чином, VP he scare them поєднується з інфінітивною часткою to, утворюючи T-bar he to scare them. Згідно
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із принципом розширеної проекції (ПРП) займенник he зазнає пересуву і утворює ТР, яка при поєднанні з
дієсловом seem утворює VP seem he to scare them. VP поєднується з емфатичним Т-допоміжним
теперішнього часу does, яке спричинює пересув займенника he до позиції підмета (згідно з ПРП) і
утворює ТР. Структура речення зображена наступним чином:

Ключовим є твердження, що дієслово seem є одновалентним (one-place) присудком з одним
тематичним аргументом інфінітивним ТР комплементом. Це свідчить про те, що дієслівна група-seem не
має тематичного підмета, а займенник he є тета-маркованим дієсловом scare, а тета-критерій виключає
можливість будь-якого аргумента бути тета-маркованим більше ніж одним присудком.
Дієслівна група seem не має структурного підмета на будь-якій стадії породження, тому що іменник чи
займенник піднімається до позиції нижчої ТР (headed by infinitive to) і потім лише займає позицію підмета у
вищій ТР (headed by does). Це дає можливість стверджувати, що під час синтаксичної операції пересуву, як
правило, конституент зазнає пересуву до крайньої позиції вершини функціональної проекції ТР чи СР.
Властивість мати тематичний комплемент, а не тематичний підмет, означає, що рейзингові присудки
мають тематичні властивості як неакузативні дієслова (unaccusative verbs). Неакузативне дієслово –
дієслово, яке вимагає породження лише внутрішнього аргумента [10: 173].
Більшість неакузативних дієслів можуть використовуватися як:
1. саме неакузативні дієслова з номінативним комплементом:
(6) There appeared a grotesques face at the window;
2. дієслова підняття з інфінітивним ТР комплементом:
(7) His attitude appears to have changed.
В реченнях (6) і (7) рейзингове дієслово є одновалентним присудком з інфінітивною фразою у ролі
комплемента, а неакузативне дієслово – одновалентним присудком з іменниковою чи займенниковою
фразою [8: 139].
В реченні (5) дієслово scare поєднується з внутрішнім аргументом them і приписує йому тета-роль
experiencer. В результаті V-bar scare them поєднується із зовнішнім аргументом і приписує йому тетароль agent. Таким чином, інфінітив контролю (control infinitive) має особливий тип нульового
займенникового підмета відомого як ''big PRO''. PRO є тематичним підметом словосполучення scare
them, який породжується в позиції специфікатора V (згідно з VP-Internal Subject Hypothesis) і набуває
тета-роль агенса аргумента scare. VP PRO scare them поєднується з інфінітивним to, а потім згідо з ПРП
PRO займає позицію підмета, формуючи ТР PRO to PRO scare them, яка в свою чергу поєднується з
нульовим інфінітивним комплементайзером утворюючи СР PRO to PRO scare them. СР є внутрішнім
аргументом (тематичним комплементом) дієслова want. V-bar want PRO to PRO scare them поєднується з
його внутрішнім аргументом (тематичним підметом) he, який отримує тета-роль experiencer. До
утвореної VP приєднується T-auxiliary does, утворюючи T-bar does he want PRO to PRO scare them, але
згідно з ПРП he зазнає пересуву з позиції породження до позиції підмета в ТР, яка поєднується з
нульовим декларативним комплементайзером і утворює структуру:
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Отримана структура задовольняє тета-критерій, відповідно до якого кожен аргумент набуває одну
тета-роль і кожна тета-роль приписується одному аргументу. Таким чином, he є experiencer дієслова
want, CP – тематичний комплемент дієслова want, PRO є agent дієслова scare і them отримує роль
experiencer дієслова scare.
Аналіз контролюючих конструкцій підтвердив, що підметом контролюючого інфінітиву (control
infinitive) є PRO. PRO породжується в позиції V згідно з VP-Internal Subject Hypothesis та the PredicateInternal Theta-Marking Hypothesis. Оскільки всі Т-конституенти в англійській мові мають EPP-ознаку, то
інфінітивна частка спричиняє пересув PRO з позиції породження специфікатора VP до позиції
специфікатора ТР.
Отже, порівнюючи синтаксичну структуру речень з рейзинговими конструкціями і контролюючими
конструкціями, ми можемо відокремити низку характерних синтаксичних особливостей, які є
відображенням різних тематичних властивостей порівнюваних присудків [8: 141].
По-перше, присудки підняття як seem та appear використовуються з експлетивними підметами it /
there на відміну від присудків контролю, тому що вони не потребують тематичного підмета і не мають
жодних обмежень при виборі структурного підмета. Наприклад:
(7) It seems /*want to be assumed that he lied to Congress.
(9) There seem /*want to remain several unsolved mysteries.
По-друге, присудки підняття можуть використовуватися у складі ідіоматичних фраз (idiom chunks):
(10) The cat seems to be out of the bag.
(11) The cat seems to get his tongue.
(12) All hell seems to break loose.
Таким чином, речення типу all hell wants to break loose є неграматичним, оскільки want – присудок
контролю, за такої умови all hell є підметом дієслова want, а словосполучення break loose має власний
окремий PRO підмет. Це порушує ідіоматичне використання фрази, тому що all hell може
використовуватися лише як підмет дієслівної фрази break loose. На противагу цьому, речення (12) є
граматичним, тому що seem є рейзингові присудки, що свідчить про те, що all hell породжується як
підмет дієслівної фрази break loose і потім піднімається до позиції підмета в головному реченні.
По-третє, рейзингові конструкції і пасивні конструкції є синонімічними. Наприклад, речення (13) і
(14) є синонімічними:
(13) John seems to have helped Mary.
(14) Mary seems to have been helped by John.
Проаналізувавши структурну будову рейзингових конструкцій із підметом і контролюючих
конструкцій, можна виокремити низку характерних синтаксичних особливостей вживання
досліджуваних конструкцій (див. табл. 1).
Таблиця 1.
Verbs
PRO
Theta role assignment
Case checking
no
Proposition to the CP
none
Raising
yes
Proposition to the CP experiencer / agent
none
Control
to spec. VP
Висновки. Таким чином, дієслова рейзингових і контролюючих конструкцій відрізняються у структурі їх
аргументів. Рейзингові присудки, на відміну від контролюючих, не використовуються з тематичним підметом
і не мають жодних обмежень при виборі структурного підмета. Інфінітивний комплемент у складі
контролюючої конструкції має особливий тип нульового займенникового підмета PRO.
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Очковская А. П. Структура рейзинговых конструкций с подлежащим в
современном английском языке.
Статья посвящена анализу структуры рейзинговых конструкций с подлежащим по сравнению с
контролирующими конструкциями в английском языке с позиций генеративной грамматики.
Рейзинговая конструкция – конструкция, в которой происходит поднятие аргумента сказуемого с
позиции придаточного предложения к позиции подлежащего в главном. Конструкции, имеющие
инфинитивные комплементы с PRO подлежащим называются контролирующими. Объясняется
синтаксическая структура предложений с рейзинговимы и контролирующими конструкциями,
выделяется ряд характерных синтаксических особенностей, которые являются отражением различных
тематических свойств сравниваемых конструкций.
Ключевые слова: А-перемещение, рейзинговая конструкция, контролирующая конструкция.
Ochkovska A. P. The Structure of Subject Raising in Modern English.
The article analyzes the structure of the sentences with subject raising in the comparison with subject control in
the Modern English language from the standpoint of the generative grammar. The research deals with the type
of movement operation when the argument is raised out of a lower clause to become the subject of a higher
clause is known as raising. It turns out to be yet another instance of the more general A-movement operation by
which T attracts the closest nominal which it c-commands to move to spec-TP. However not all clauses which
contain a structure of the form verb+to+infinitive are subject raising in which some expression is raised out of
the infinitive complement to become the subject of the main clause. Some verbs which take to+infinitive
complements are considered to be control predicates which assign a θ-role to their Specifier positions. The
covert subject of the infinitival clause complements of control predicates is occupied by a silent pronoun PRO.
While studying the syntactic structure of the sentences with subject raising and subject control structures, a
number of specific syntactical features, that reflect various thematic properties of given structures, can be
identified. Moreover the results obtained that raising predicates are used with expletive subjects, passive
structures and idiom chunks.
Key words: A-movement, subject raising, subject control.
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ОПИС ПРИРОДИ І ПЕЙЗАЖ: КРИТЕРІЇ РОЗРІЗНЕННЯ
(НА МАТЕРІАЛІ АВСТРАЛІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ)
У статті висвітлено різні підходи дослідження пейзажу та узагальнено основні аспекти вивчення
природи в художньому тексті. З позиції когнітивної поетики уточнено поняття ''пейзаж/ пейзажний
образ природи'', ''опис природи'', ''постпейзажний образ природи'' та ''образ природи'' в поетичному
тексті. Пейзаж у віршованому тексті представлено як динамічне лінгвокогнітивне утворення, що має
тривимірну структуру. З’ясовано основні ознаки та маркери, притаманні для опису природи і для
пейзажу в австралійській поезії ХХ століття. Пейзажний образ природи визначено як особливий
елемент ментального простору індивіда, а саме австралійців, який базується на відповідних культурних
традиціях і обумовлює смисл буття людини та окреслює межі ''свого'' та ''чужого''.
Ключові слова: когнітивна поетика, лінгвокогнітивний конструкт, образ природи,
опис природи, пейзаж.
Одним із базових положень когнітивної лінгвістики є схемна, переважно образна, структурованість
людського мислення на рівні свідомості й підсвідомості [1: 97-100; 2: 16-17]. Образ вважають одним з
''основних структур концептуальної системи людини'' [3: 91], основною складовою її ментального життя
та когнітивною передумовою думки [4: 1]. Когнітивними поетологами [2; 3; 5] розглянуто теорію образу
під новим кутом. Словесний поетичний образ постає як лінгвокогнітивний конструкт, що інкорпорує
передконцептуальну, концептуальну та вербальну сторони або іпостасі [6: 146]. Критерієм розрізнення
образів є типи знань, опредметнені у їх тканині, а саме: архетипні словесні поетичні образи втілюють
емоційно навантажені передзнання та знання міфопоетичної картини світу, стереотипні образи –
аксіологічно забарвленні знання про світ взагалі та новообрази (ідіотипні та кенотипні) – відображають
нову кристалізацію загальнолюдського досвіду та знання про мову [6-7].
Лінгвокогнітивне спрямування роботи зумовлює екстраполяцію здобутків літературознавчої теорії
образу на площину когнітивної поетики, що дає змогу переосмислити поняття ''пейзажу'' і розглянути
його у новому ракурсі. Це зумовлює актуальність нашої статті. Незважаючи на велику кількість
досліджень у літературі (З. А. Агаєва, Го Шичан, А. Ф. Лосєв, Л. Е. Петрухіна, М. Епштейн, C. Fitter),
мистецтві (А. Н. Бенуа, Б. Є. Галанов), культурології (Т. О Д’якова), присвячених пейзажу, образу
природи, нерозкритими залишаються низка питань. Зокрема, існують певні неоднозначності у
трактуванні термінів ''опис природи'', ''образ природи'' та ''пейзаж''. Деякі дослідники (лінгвісти) [7: 187188; 8] вважають ці терміни взаємозамінними. У контексті нашої роботи ми розрізняємо ці три поняття.
Тому метою дослідження є уточнення поняття ''пейзаж'' та окреслення різниці між описом природи та
пейзажем у віршованому тексті у руслі когнітивної поетики. Об’єктом вивчення є віршовані тексти
австралійської поезії, які репрезентують пейзаж чи опис природи, предметом – маркери, характерні для
опису природи та пейзажу.
Пейзаж до літератури прийшов із сфери просторових мистецтв, де є жанром зображального
мистецтва. Предметом зображення стає дика або так чи інакше змінена людиною природа. Він відтворює
реальні або уявні види місцевостей [9: 106-110; 10: 7-11]. У літературі пейзаж визначають: як загальний
вид будь-якої місцевості, картини природи; зображення природи в літературі та живописі, інакше образ
природи в художньому творі; або картину природи чи опис природи [7: 188; 11: 488-493]. Окрім того в
уявленнях пересічної людини природа як фрагмент картини світу повсякденного життя постає пейзажем.
Тобто, загального влучного визначення немає.
На теренах когнітивних досліджень будь-яка мовна одиниця (слово, речення, текст) розуміється як
тривимірна величина [6: 147, 219], пейзаж у такому розумінні постає лінгвокогнітивним конструктом,
який інкорпорує у собі передконцептуальну, вербальну та концептуальну сторони, а вірш розуміється
нами слідом за І. Р. Гальперіним як ''вид художньої комунікації, спрямованої на розкриття текстової,
підтекстової та позатекстової інформації'' [12: 24]. Пейзаж – це картинка, вид місцевості, зафіксований в
уяві, пам’яті спостерігача в певний момент сприйняття навколишньої дійсності. Таких картинок, пейзажетюд, може бути велика кількість і якщо вони взаємопов’язані, то формують пейзаж-панораму,
розгорнуту картину краєвиду. У контексті нашої роботи пейзаж є вписаним у семантичний та образний
простори окремого тексту й ширше всієї австралійської поезії. Це образна система (об’єднує образи:
саду, місяця, сонця, моря та інше), утворення, породжене контекстуальною взаємодією мовних одиниць
та образів, оскільки онтологічні сутності людського мислення фіксуються у мовній семантиці. В
художній системі образ пейзажу втілюється на фонографічному, лексичному та синтаксичному рівнях.
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Він має завершену програму, а саме: має власний мотив-сюжет, власний драматичний початок або
настрій і композиційно-зображальний акцент, який стає головним цементуючим зв’язком [13: 7]. Окрім
того, ми розглядаємо пейзажний образ природи як особливий елемент ментального простору індивіда
(австралійців), який базується на відповідних культурних традиціях. Таким чином, він не існує
ізольовано від людини, до того ж окреслює смисл буття та межі ''свого'' та ''чужого''.
В зарубіжних дослідженнях зображень природи дослідники [14] розрізняють ''пейзаж'' (''landscape'') і
''лендскіп'' (''landskip''). Різниця між пейзажем і лендскіпом в тому, що ''пейзаж постає як діалектична
будова навколишньої ''дійсності'', за рахунок взаємодії фізичного та психічного всесвіту'' [14]. Ледскіп
більш вузьке поняття – це технічна річ, яка використовується у зображувальному мистецтві та поезії для
натуралістських, зображувальних ефектів та структурованої ''панорами'' [14]. У вітчизняних розвідках
поняття ''лендскіп'' корелює із поняттям ''опис природи'' і в межах нашої роботи ми використовуємо
термін ''опис природи''. У поетичному тексті зображення природи може бути втілено і в описі природи, і
в пейзажному, і в постпейзажному образах. У віршованих творах відмінність пейзажу (''пейзаж'',
''пейзажний образ природи'' у межах нашої розвідки вживаємо синонімічно) від опису природи полягає в
тому, що перший відображає дійсність через конкретно-чуттєвий образ, активує у свідомості людини
переживання, оскільки ''відрізняється від повсякденних форм уявлення дійсності своєю емоційністю,
узагальненістю свого змісту'' [6: 146] та пов’язаний із феноменами людського мислення. Опис природи
фіксує ознаки об’єктів і суб’єктів дій та станів. Це статична композиційно-мовленнєва форма [15: 141142, 144]. Основною функцією опису природи є те, що він слугує фоном для дій, він статичний.
Натомість пейзаж динамічний, це не просто опис, зображення навколишньої дійсності, він є завжди
художнім образом природного та міського середовища, їх певною інтерпретацією, яка знаходить своє
відображення у мистецтві, в даному випадку в поезії, тобто є результатом свідомого творчого акту.
Оскільки ''художній характер твору розкривається не в копіюванні і кодуванні дійсності, а в дієвому її
відображені і перетворені'' [16: 12], вважаємо, що опис природи, який є власне натуралістичним
зображенням навколишнього середовища, не є пейзажем. У такий спосіб, одним із критеріїв
розмежування стає функціональне призначення. Окрім того, різницю між описом природи та пейзажем
можна окреслити у термінах когнітивної лінгвістики як figure-ground organization (фігура-фон) [17]: в
описі природа займає позицію ground (фон) відносно людини та будь-яких зображуваних подій (фігура),
наразі в пейзажі (фігура) людина та події формують ground (фон).
У свою чергу, поняття ''образ природи'' ширше ніж ''опис природи'' та ''пейзаж''. Оскільки природа чи
її елементи зустрічаються і в першому, і в останньому, і кожен із елементів може створювати окремий
образ, як-то образ сонця, образ неба і т. д., вони підпорядковуються поняттю ''образ природи'' як вид
роду. Таким чином, образ природи є узагальнюючим поняттям і є ''зображенням не тільки конкретної
людини, або будівлі, він є втіленням Цілого, Космосу в конкретно-чуттєвому уособленні'' [18: 402].
Саме слово ''пейзаж'' більш ніж означає одну із трьох речей: ландшафт, вид цього місця, або презентація
у словах, або зображення такого місця, виду (панорами). Пейзаж визначає зовнішній світ крізь
суб’єктивний досвід людини. Пейзаж – це не лише світ, який людина бачить, це – конструкція, композиція
цього світу. Пейзаж – це те як людина бачить світ, він звертається до суб’єктивних відношень, до ''взаємодії
фізичного та психічного всесвіту'' [14], зберігаючи картинність ландшафту. Так, у ХХ столітті пейзажні
образи природи втрачають свою конкретність, суб’єктивне бачення світу та емоційне напруження
сприйняття природи переважають над предметністю та видовим, ландшафтним представленням природи.
Звідси виникає новий вимір у зображенні природи постпейзажний образ природи [19: 243].
Розглянемо на прикладах основні маркери розрізнення пейзажу та опису природи. Так, прикладом
опису природи є уривок із віршованого тексту Дж. Річардсон ''БОЖЕВІЛЛЯ САРАЄВО'':
SARAJEVO MADNESS
БОЖЕВІЛЛЯ САРАЄВО
Beneath the paling moon
Під згасаючим місяцем
a face looks out
з’являється обличчя
across the snow that settles soft
крізь сніг, що м’яко падає
on madness all around,
на всеосяжне божевілля,
on mortar shells and softer sounds
на знаряддя міномета, на тихіші звуки
of tearing bread
розриваючогося хліба
and the mewing cry of the kitten
та мяукання котеня
there on bed of degradation
там на ліжку деградації
,
where the unloved lie.
де нелюбляча брехня.
(лежать ті, кого не кохають)
(перекл. наш. – Ю. С.)
Лексичні одиниці ''moon'' (місяць), ''snow'' (сніг) передають статичне відображення дійсності, на фоні яких
відбувається ''божевілля'' – війна. Вони не несуть на собі основного смислового навантаження, тому що увага
концентрується на більш динамічних подіях (мяукання котеня, знаряддя міномета, звуки поїдання хліба) за
рахунок зщеплення, що представлено використанням синтаксичного переносу (фр. enjambement) (віршований
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текст складає одне складно-сурядне розгорнуте речення), паралельною конструкцією ''on madness …/ on
mortar shells…'', де номінативні одиниці madness та mortar shells еквівалентні позиційно та відносяться до
snow і пов’язані спільним дієсловом settles стають ситуативними синонімами. Природа виступає фоном
(ground), підкреслює безглуздість війни на тлі ідилічного повсякденного життя. Окрім того, не відтворюється
картинка певної місцевості, що спричинено використанням прислівників ''all'', ''around'', які занадто
узагальнюють навколишню дійсність.
У наступному прикладі, вірш Д. Макеллер ''The Colours Of Light'' (Кольори Світла), образ природи
розпорошений по всій текстовій тканині, проте так і не формує образ пейзажу. Головними чинниками є
узагальнення, а саме: використання іменників у множині: ''Deep purples, emeralds deep and rich'', ''Golds
and silvers, we have at will'', ''Silver rivers that silent slide,/ Golden sands by the water-side''; залучення
прислівника ''oft'', який позначає регулярність, постійність процесів, що відбуваються: ''Oft the colours are
pitched so high / The deepest note is the cobalt sky''; застосування вказівного займенника''each'' (кожен,
окремий): ''Silver and gold on each plain and hill'', який чітко вказує на всі рівнини та схили. Окрім того, в
одному лінійному ланцюжку зображуються різні пори року: ''Where autumn's flaming and summer's green /
Here is a beauty you have not seen''. Увага не концентрується на певному фрагменті місцевості, а на
окремих об’єктах, все змішано разом і образи не створюють замкненого кола (завершену конструкцію).
Отже, наведений вірш є яскравим прикладом опису природи.
Натомість у вірші Роланда Робінзона ''The Drovers'' (Гуртовики) зображується пейзаж:
Over the plains of the whitening grass
Повз рівнину вицвілої трави
and the stunted mulga the drovers pass,
та низькорослої малги проходять гуртовики
and in the red dust cloud, each side
і у хмарі червоного пилу, з кожного боку
of the cattle, the native stockmen ride.
від тварини (худоби) їде місцевий чередник.
(перекл. наш. – Ю. С.).
До світу природи у наведеному уривку поетичного тексту належать номінативні одиниці plain, grass,
mulga, cattle і до явищ природи cloud. У тексті вони з’являються один за одним, розгортаючи картину
місцевості. Оперуючи знанням про те, що рівнина, це велика плоска територія землі (a large area of flat
dry land) у людини виникає відповідний образ, який завдяки лексичним одиницям grass, mulga, cloud та
епітетам whitening, stunted, red dust доповнюється і формується довершена (цілісна) картина – рівнина із
низькорослими деревами та сухою травою, яку перетинають спрагла худоба та чередники. Власне
епітети whitening, red dust апелюють до досвіду людини, а саме: трава зеленого кольору, змінює його на
інший під впливом зовнішніх факторів; пил червоного кольору, а також малга (дерево, або кущ, або вид
Acacia, що росте у центральній частині Австралії) підтверджують сухість повітря та спеку. Виникає
цілісна картина місцевості iз зображенням незамкненого простору plain. Образ рівнини, образ неба,
образ дерева (акація), образ трави (будемо називати мікрообразами) об’єднуються в один пейзаж
(макрообраз) завдяки тому, що вони знаходять точки стикання, а саме – людина (drovers, stockmen), яка
пропускає дійсність крізь своє бачення та інтерпретує її. Окрім того, мікрообрази об’єднуються тому що
''будь-який образ, як і слово, здатне до розкладення, отже до зв’язку з іншими, що є умовою художньої
цілісності, а спосіб розташування однієї фігури у поетичному тексті дозволяє уявленню приєднувати до
неї саме стільки, скільки необхідно для того, щоб разом із першою створити замкнене коло'' [20: 33-34].
У наведеному поетичному тексті елементи природи та природні явища викликають низку вражень, а не
одиничне, наприклад: ''corroding blood-red hills'' – ''розсічені схили, / які немов би кров почервоніли', де
поєднуються форма і колір, що формує цілісний образ схилу під розпеченим сонцем. Такий мікрообраз є
пластичний, тобто поєднує у собі реальність зовнішнього світу (живописно-пластичний образ) та світ
душі автора, що створює ефект яскравості живописно-візуального сприйняття. Хоча поет у своєму
поетичному словнику використовує іменники у множині ''plains'', ''hills'', ''rivers'' та вказівний займенник
''each'', проте вони не надають узагальнюючого значення – всі річки, схили та рівнини. Вони слугують
допоміжними засобами, що розширюють погляд на зображувальний краєвид і вписуються у картинку:
''the plains of the whitening grass'' – велика територія з вицвілою травою; ''corroding blood-red hills'' –
пасмо схилів;''sanded rivers'' – піски (річки піску).
У наступному уривку поетичного тексту, Дж. Ф. МакОлі ''Зимній ранок'' (''Winter Morning''),
зображується розгортання пейзажу в горизонтальній та вертикальній вісях:
Spring stars glitter in the freezing sky,
Весняні зірки мерехтять на льодяному небі,
Trees on watch are armoured with frost.
Дерева, охорона, озброєні морозом.
In the dark tarn of a mirror a face appears.
У темному дзеркалі озера поміж гір з’являється
Time is moving through displacements.
обличчя. Час проходить зміни.
(перекл. наш. – Ю. С.).
Зимовий пейзаж розкривається через взаємодією образів: нічного зоряного неба ''Spring stars glitter in
the freezing sky'', образу дерева ''Trees on watch are armoured with frost'', образу озера та об’єднуючого
образу місяця, який віддзеркалюється у глибині та на водяній поверхні ''In the dark tarn of a mirror a face
appears'' і поєднує ''верхній та нижній світи''. Окрім того, важливим елементом виникнення в уяві
229

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (74). Філологічні науки

пейзажу є знання про те що ''tarn'' – ''рос. каровое озеро'' (геологічне визначення, тобто озеро, що
розташоване поміж гір (a small lake among mountains). Зображення природи формує перед очима
пейзажну картинку: темне озеро поміж гір, яке обрамлене деревами і в якому віддзеркалюються нічне
небо з мерехтливими зорями та місяць. Все застигло у морозному повітрі. Погляд фіксується не на одній
точці, не на одному об’єкті, а рухається площиною, що зумовлено тривимірністю простору (горизонталь,
вертикаль та світло (повітря), або ширина, вишина та глибина, які стають невід’ємними
структуротвірними елементами пейзажу). Саме світло (повітря) надає динаміку пейзажу, це
проявляється у використаних дієсловах: ''glitter'', ''to be armoured'', ''appear'' – які пов’язані з рухом –
мерехтіти, озброюватись, з’являтись. До того ж ці дієслова імпліцитно виражають присутність людини.
Горизонтальний рівень – це ландшафтна структура пейзажу, елементами якої є природні комплекси, а
саме: схили, гори, рівнини – які змінюють одна одну і формують ''зовнішнє різноманіття пейзажу''.
Вертикальний рівень – це його ''внутрішнє різноманіття'', місцеві (внутрішні) особливості прояву
природного оточення (tarn). Глибина простору створюється та відчувається за допомогою прийомів
розширення та звуження та спрямованістю погляду суб’єкта: ''Spring stars glitter in the freezing sky''
погляд сягає вверх до зірок у нічному небі – поле зору розширюється, ''Trees on watch are armoured with
frost'' погляд переходить на нижній рівень та звужується й фіксується на озері.
Таким чином, ми розрізнюємо опис природи і пейзаж за цілою низкою критеріїв, а саме: змістовий –
наявність людини (імпліцитно або експліцитно) у пейзажі, оскільки пейзажний образ природи
заломлений крізь художню свідомість автора, та відчутна відсутність людського втручання в описі;
візуальний – вираження тривимірності простору пейзажу та зображення лінійності опису, взаємодія
образів у пейзажі, на відміну від опису, передусім, покликана на створення розгорнутої, проте
завершеної картини краєвиду; формальний – використання прислівників ''all'', ''around'', ''each'', ''oft'' з
узагальнюючим змістом в описі природи та відсутність прислівників iз таким змістом у пейзажі, що
відтворює миттєвість побаченого в останньому; композиційний – пейзаж привертає увагу читача,
останній відгукується на вписані у текст емоції та стани природи, пейзаж постає фігурою, що концентрує
у собі основне змістове навантаження.
Отже, пейзаж – це динамічне лінгвокогнітивне утворення, що виникає при формуванні образного
простору поетичного тексту, візуальна організація простору пов’язана із демонстрацією
опосередкованих людиною боків природного світу та цивілізації і характеризується незамкненістю
простору, недосказаністю, представленням повного образу явища (тобто зображення серії вражень від
предмету, а не одиничного враження від нього), цілісністю образів (образи взаємодіють і формують
замкнене коло), відсутністю узагальнень природних об’єктів та явищ, антропоцентричною
спрямованістю (присутністю людини імпліцитно або експліцитно), це завжди картинка, вид місцевості.
В подальшому перспективним вважаємо розглянути формування пейзажу на трьох рівнях (вербальному,
концептуальному й передконцептуальному) та дослідити мовні та позамовні чинники його формування.
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Свиридова Ю. А. Описание природы и пейзаж: критерии различения
(на материале австралийской поэзии ХХ столетия).
В статье отображаются разные подходы в исследовании пейзажа, а также обобщаются основные
аспекты изучения природы в художественном тексте. Понятия ''пейзаж'', ''описание природы'', ''образ
природы'' уточняются с точки зрения когнитивной поэтики. В поэтическом тексте пейзаж выступает
как динамическое лингвокогнитивное образование с трехмерной структурой. Раскрыты основные
маркеры и признаки, характерные для описания природы и пейзажа в австралийской поэзии ХХ столетия.
Ключевые слова: лингвокогнитивный конструкт, когнитивная поэтика, образ природы,
описание природы, пейзаж.
Sviridova Yu. A. Landskip vs. Landscape: Distinguishing Criteria
(in the Australian Poetry of the XX century).
The article focuses on different approaches of the landscape study in literary texts and summarizes the main
aspects of the problem. It reflects and investigates the differences in the interpretation of such terms and notions
as ''landskip'', ''landscape'', ''image of nature'' within the framework of cognitive poetics. It is found out that in
poetic texts landscape is represented as a linguistic-cognitive formation and has a three-dimensional structure.
The author reveals the main markers and distinguishing features of landskip and landscape in the XX century
Australian verse via the semantic analysis of verbal poetic images.
Key words: cognitive poetics, image of nature, linguistic-cognitive construct.
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ПОВЕДІНКА ПІДМЕТА В РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКИХ ІМПЕРАТИВНИХ РЕЧЕННЯХ
У статті розглянуто питання про функціонування прихованих та явних підметів у
ранньоновоанглійських імперативних реченнях. Проаналізовано структурно-семантичні особливості
імперативного речення ранньоновоанглійської мови. Висвітлено сучасні підходи до класифікації явних
підметів; виділено основні чотири типи нульового підмета; детально досліджено синтаксичні
особливості імперативного нульового підмета. Проаналізовано синтаксичну організацію підмета в
ранньоновоанглійських імперативних реченнях за Д. Болінгером, Е. Девісом та Е. Потсдамом.
Ключові слова: імперативне речення, явний підмет, прихований підмет, нульовий підмет.
Питання синтаксису германських мов не є настільки дослідженим та проаналізованим, як питання
морфології або лексикології. Саме тому це питання привертає увагу вітчизняних (Ю. Д. Апресяна,
Л. С. Бархударова,
В. А. Звєгінцева,
Є. С. Кубрякової,
В. В. Михайленка,
О. І. Москальської,
О. Селіванової) і зарубіжних (K. L. Hamblin, A. Henry, C. Platzack, E. Potsdam, R. Quirk, I. Rosengren,
S. Zhang) лінгвістів.
Справжній прорив у вченні про речення та його окремі складники був досягнутий завдяки працям
Н. Хомського та його послідовників (D. Adger, T. Biberauer, R. Freidin, J. Gueron, L. Haegemann,
A. Radford, R. P. Stockwell та ін.). Генеративна теорія має важливі здобутки в дослідженні як загальних
проблем синтаксису (І. Р. Буніятова, E. C. Traugott, A. van Kemenade, M. Rissanen), так і окремих
синтаксичних конструкцій (Г. М. Семененко, І. Є. Снісаренко, В. І. Нодь, Т. Hoekstra, А. Holmer,
R. Hudson, P. Kisparsky, E. Potsdam).
Якщо розглядати питання імперативних речень і прихованого підмета у них в історичній перспективі,
то на думку дослідників історії мови та синтаксису англійської мови, найбільш дискусійними та
необхідними для вирішення питаннями, пов’язаними із наказовими реченнями, є наступні: використання
do-перифразу, присутність або відсутність займенника-підмета та позиція вираженого займенника.
Представлена стаття має на меті репрезентацію аналізу поведінки явних (overt) і прихованих (covert)
підметів в ранньоновоанглійських імперативних реченнях.
Об'єктом дослідження є підмет у ранньоновоанглійських імперативних реченнях.
Предмет дослідження складає структурна особливість підмета в ранньоновоанглійських
імперативних реченнях.
Дослідники англійського синтаксису (Beukema та Coopmans 1989, Zhang 1990, Henry 1995, Potsdam
1996, Platzack та Rosengren 1997, Schütze 1997), які займаються питанням нульового підмету, виділяють
чотири типи таких підметів [1]:
1. Фінітивний нульовий підмет (finite null subject) (так званий pro-підмет, який є характерним для
особових речень італійської мови, але не англійської).
2. Імперативний нульовий (imperative null subject) або прихований підмет, характерний для наказових
речень.
(1) a. Don’t say anything!
b. Go home!
3. Нефінітивний нульовий підмет (nonfinite null subject), який можна зустріти у значній кількості
нефінітивних речень англійської мови (тобто речень, в яких дієслово не виражає ознак часу або
узгодження), наприклад:
(2) Why worry?
4. Скорочений нульовий підмет (truncated null subject), який було названо таким чином у зв’язку з
тим, що для англійської мови характерним є явище опущення одного або декількох слів на початку
речення в певних стилях писемного та усного мовлення (написання щоденників у писемному мовленні та
неформальний стиль усного мовлення). Так, у щоденній англійській мові запитання:
(3) Are you going anywhere tonight?
може бути скорочено до:
(4) Going anywhere tonight?
У цій статті, нами детально буде розглянуто другий тип підмета, а саме імперативний нульовий
підмет та його синтаксичні особливості. Отже, найбільш помітною особливістю наказових речень є те,
що вони можуть використовуватися з лексичним підметом або без нього:
(5) You be quiet!
(6) Be quiet!
© Татуревич Н. С., 2014
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Ця особливість імперативних речень є характерною для сучасної англійської мови і для
ранньоновоанглійської мови:
(7) …Faustus be resolute. (Christopher Marlowe, History of D. Faustus).
(8) Sing to Apollo, god of day. (John Lyly, Hymn to Apollo).
У сучасній лінгвістиці існує дві точки зору на синтаксичну організацію підмета в
ранньоновоанглійських імперативних реченнях.
Д. Болінгер та Е. Девіс (Bolinger 1977, Davies 1981) вважають, що наказові речення на кшталт (6) та
(8) не мають підмета [2].
Е. Потсдам (Potsdam 1996) стверджує, що такі наказові речення мають прихований підмет [3]. На
доказ цього автор та інші вчені (Bolinger 1977, Culicover 1971, Zwicky 1988) доводять можливість
використання в таких реченнях зворотних займенників:
(9) Give each other a kiss!
Загальноприйнятою є думка, що прихованим підметом у наказових реченнях сучасної англійської мови і
ранньоновоанглійської мови є займенник другої особи однини you. Дану думку можна підтвердити:
a) you могло з’являтися у tag-запитаннях:
(10) Stay now, my lord, will you? (Christopher Marlowe, Tamburlaine the Greate);
b) появою зворотніх займенників yourself та yourselves:
(11) … but, sirrah, leave your jesting, and bind yourself presently unto me for seven years. (Christopher
Marlowe, History of D. Faustus);
с) використанням присвійного займенника:
(12) Breake off your talke, see where it comes againe (W. Shakespeare, Hamlet).
Специфічні семантичні особливості явних підметів у наказових реченнях змусили деяких дослідників
припускати, що наказові підмети належать до "особливого" синтаксичного класу. Деякі вчені розглядали
їх як приклади кличного відмінку (vocative) (Thorne 1966), інші (Platzack, Rosengren 1997) – як
Імперативні Іменникові Фрази (Imperative Noun Phrase). В результаті проведених досліджень було
зроблено висновок про необхідність чіткого розмежування кличного відмінку та наказових підметів [4].
Двома найбільш дискурсивними питаннями є: 1. Чи мають наказові речення, в яких немає явного підмета,
синтаксично активний підмет? 2. Якщо мають, то які синтаксичні функції виконують приховані підмети?
Англійська мова від самих своїх витоків була мовою із вираженим підметом, і в процесі свого
розвитку ця її особливість все більше актуалізувалася. Однак найбільш очевидним виключенням з цього
є наказові речення [5]:
(13) Beseech you, Father (Shakespeare, Tempest I.ii).
У текстах ранньоновоанглійського періоду досить часто зустрічаються випадки прихованого підмету,
що пов’язано із використанням інших елементів після дієслова, наприклад, ненаголошеного додатку,
вираженого займенником:
(14) Beate hym not Hodge but help the boy and come you two together (John Still, Gammer Gurton).
Варто зазначити, що не усі випадки використання нульового підмета в ранньоновоанглійських
текстах свідчать про пропущений займенник другої особи. На основі наведених нижче прикладів можна
стверджувати, що у деяких наказових реченнях питання прихованого підмету може мати двозначне
вирішення:
(15) Give me my scallop-shell of quiet… (Sir Walter Ralegh, The Passionate Man’s Pilgrimage).
У даному випадку у ролі підмета може також виступати займенник третьої особи (somebody).
Таким чином, для наказових речень ранньоновоанглійського періоду характерним було використання
прихованого або нульового підмета, природу якого, однак, у більшості випадків, можна було визначити
за допомогою контексту або означених чи неозначених додатків, що розташовувалися після дієслова.
На противагу реченням із нульовим або прихованим підметом, в англійській мові виділяють також
імперативні речення, які мають явний підмет, представлений займенником другої особи (you) або
виразом третьої особи:
(16) You say true (Christopher Marlowe, History of D. Faustus).
(17) Now, Faustus, examine them of their several names and dispositions (Christopher Marlowe, History of
D. Faustus).
В імперативних реченнях підмет you наголошується та емфатично-підкреслюється [6], що є характерною
рисою сучасної англійської мови, однак досить рідко зустрічалося у ранньоновоанглійській мові.
Однак, кількість та варіативність явних підметів, що використовуються в англійських наказових
реченнях є обмеженою на сучасному етапі розвитку мови і була досить обмеженою у
ранньоновоанглійській мові. Як вже зазначалося, найбільш вживаним серед них є займенник другої
особи однини та множини you.
У ролі лексичного підмета можуть також виступати, наприклад:
1. Квантифікатори (quantifiers).
(18) Nobody move!
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2. Неозначені означальні слова (indefinites) (наприклад, nobody, someone, а також фрази, які
розпочинаються словом whoever):
(19) Someone pick up the phone, please, before it drives me mad!
(20) Whoever took the money return it immediately!
3. Партитивні (відокремлюючі) вирази (partitive expressions).
(21) The tallest of you sit at the back!
(22) One of you bring me the coffee!
4. Означені фрази (definite phrases).
(23) Those in the first row stop talking!
(24) The girl at the last table stand up!
5. Ізольовані іменники в множині (bare noun plurals).
(25) (You) pupils listen to me!
(26) People interested in the book come closer!
6. Власні назви, імена (proper nouns / names).
(27) Mary open the door and Sarah clean the board!
(28) Bill take the suitcase and Rob the box!
Таке розмаїття підметів є особливістю сучасної англійської мови, у той час як ранньоновоанглійські
тексти характеризуються широким використанням власних імен у ролі явного підмета та іменника friend:
(29) My God, my God, look not so fierce on me! (Christopher Marlowe, History of D. Faustus).
(30) Sweet friend, tempt not God (Christopher Marlowe, History of D. Faustus).
У вищенаведених прикладах досить легко сплутати наказовий підмет та звертання. У
ранньоновоанглійській мові такі слова могли функціонувати у ролі імперативного речення і у ролі
звертання. Різниця полягає в тому, що підмет завжди передує дієслову, а звертання може бути
розташоване на початку, в середині та в кінці речення; звертання, розташоване на початку речення,
вимовляється як окрема інтонаційна група і має специфічні інтонаційні особливості вимови.
Звертання, як зауважив Б. Даунінг (Downing 1969) [7], так само, як і наказові підмети перераховані
вище, використовуються з метою привернення уваги тих, до кого спрямоване звернення. Однак для
звертання характерним буде особлива інтонаційна модель та орфографічне відділення комою.
Таким чином, різниця між звертанням у розповідних реченнях та наказовими підметами полягає в
наступному: у випадку використання кличного відмінку в розповідних реченнях без його виділення за
допомогою інтонації, речення є граматично невірними.
(31) Those in the front row we are about to begin.
Тобто, звертання обов’язково повинне формувати нову інтонаційну групу.
Варто також відрізняти підмет особового розповідного речення від підмета наказового речення. Ця
різниця базується на синтаксичних особливостях і змушує деяких дослідників виділяти наказові підмети
як окрему категорію. Для кращого розуміння цього питання наведемо наступні приклади:
(32) Faustus, lay thy damned book aside,
And gaze not on it (Christopher Marlowe, History of D. Faustus).
(33) Faustus layed thy damned book aside,
And gazed not on it.
Так, відповідно до ідей К. Платзака та І. Розенгрена (Platzack, Rosengren 1997) [8], власне ім’я Faustus
буде по-різному інтерпретоване в прикладі 32 та прикладі 33: у першому випадку до референта
звертаються, у другому – про нього розповідають.
Деякі дослідники синтаксису (Beukema, Coopmans 1989) стверджують, що усі інші наказові підмети
(окрім you) обмежуються тільки квантифікаторами, інші вважають (Levenstone 1969) – неозначеними
словами на зразок someone [2].
Однією із важливих функцій, які виконують квантифікатори, є їхня здатність обмежувати або
розширювати коло адресантів. Так, за допомогою квантифікатора everybody мовець підкреслює
необхідність виконання дії усіма адресантами. І навпаки, використання неозначеного someone говорить
про байдужість мовця до того факту, хто виконає певну дію. Однак можливості реалізації підмета в
наказових реченнях не обмежуються лише перерахованими факторами. Досить часто, підмети в таких
реченнях вказують на конкретного адресанта (21-28).
Варто зазначити, що таке широке розмаїття підметів у наказових реченнях є особливістю сучасної
англійської мови. У результаті аналізу значної кількості творів ранньоновоанглійського періоду нам не
вдалося знайти відповідні приклади використання партитивних виразів, означених фраз, хоча випадки
використання ізольованих займенників у множині та власних імен зустрічаються досить часто, що було
проілюстровано вищенаведеними прикладами.
Для наказових речень ранньоновоанглійського періоду підмет, виражений займенником другої особи,
є більш характерним та часто вживаним, аніж у сучасній англійській мові. Усі перші граматики, написані
в даний період, наводять приклади наказових речень з підметом [9].
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Цікавим є той факт, що підмет в імперативних реченнях часто розташовувався після дієслова:
(34) But hear you Gossip, I pray you tell mee… (Thomas Deloney, Jack of Newbury).
(35) Be thou my speaker, taintless pleader, Unblotted lawyer, true proceeder! (Sir Walter Ralegh, The
Passionate Man’s Pilgrimage).
(36) Speak thou and speed where will or power ought helpeth (Sir Thomas Wyatt, That Speaking or
Proffering Brings Always Speeding).
У результаті проведеного нами дослідження, було визначено, що для ранньоновоанглійської мови
використання даних займенників було можливим, що не є типовим для сучасної англійської мови:
(37) Wel, sit we downe… (W. Shakespeare, Hamlet).
Однак можуть використовуватися також підмети, виражені займенником третьої особи:
(38) Our lorde encrease your honour and estate (More, Lament).
(39) A curse vpon him, die he like a theefe (Shakespeare, Pericles).
(40) Good Gentleman goe your gate and let poore volke passe… (Shakespeare, King Lear).
На основі прикладу 40 можемо зробити висновок, що порядок слів не обов’язково повинен бути
зворотнім, особливо якщо у ролі підмета виступає іменник.
На основі наведених вище прикладів, можемо стверджувати, що порядок S+V у наказових реченнях
був досить поширеним у давньоанглійській та середньоанглійській мові, практично зник у
ранньоновоанглійській, і відродився наприкінці XVII ст.
Однак, закономірним ми вважаємо зауважити, що окрім займенників другої особи однини та
множини, у ролі явного підмета могли використовуватися також займенники третьої особи однини та
множини, що не є характерним для англійської мови на сучасному етапі її розвитку. Іншою відмінністю
між ранньоновоанглійською мовою та сучасною англійською мовою є порядок розташування підмета та
дієслова: у сучасній англійській, як правило, S+V, у той час як у ранньоновоанглійському періоді – V+S.
Отже,
основними
структурно-семантичними
характеристиками
ранньоновоанглійського
імперативного речення є функціонування у ньому прихованих та явних підметів. У
ранньоновоанглійських текстах використовувалися імперативні речення з обома видами підметів.
Найбільш вживаними явними підметами виявилися наступні: thou, you, my God, my Lord, Father та власні
імена. Рідше зустрічалися іменники у формі множини і не було знайдено прикладів використання
партитивних та означених виразів. Наявність прихованих підметів часто супроводжувалося
використанням додаткових елементів у реченні, які давали змогу розкрити природу та визначити
лексично невиражений підмет. Найбільш вживаним прихованим підметом був займенник другої особи.
Ми також дійшли висновку, що у ролі явного підмета в ранньоновоанглійській мові використовувалися
переважно займенники другої та третьої особи (останнє не є характерним для сучасної англійської мови).
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Татуревич Н. С. Поведение подлежащих в ранненовоанглийских императивных предложениях.
В статье рассматривается вопрос о функционировании скрытых и явных подлежащих в
ранненовоанглийских императивных предложениях. Анализируются структурно-семантические
особенности императивного предложения ранненовоанглийского языка. Речь идет о современных
подходах к классификации явных подлежащих; выделяются основные четыре типа нулевого
подлежащего; подробно рассматриваются синтаксические особенности императивного нулевого
подлежащего. Анализируется синтаксическая организация подлежащего в ранненовоанглийських
императивных предложениях по Д. Болингеру, Э. Дэвису и Е. Потсдаму.
Ключевые слова: императивное предложение, явное подлежащее, скрытое подлежащее,
нулевое подлежащее.
Taturevych N. S. The Behaviour of Overt and Covert Subjects in Imperative Sentences
of Early Modern English.
English imperative clauses are characterized by a cluster of syntactic properties which have long presented a
puzzle for linguistic theories like the generative framework (Chomsky 1957 to 1998). These include the variable
presence of a lexical subject. Our research deals with the peculiarities of overt and covert subjects use in Early
Modern English imperative sentences. Structural and semantic features of imperative sentences of Early Modern
English are analyzed; modern approaches to the classification of overt subjects are displayed; four basic types
of null subject are distinguished; the report focuses on the syntactic features of the imperative null subject.
Subject in the imperative sentences syntactic organization in Early Modern English by D. Bolinger, E. Davies
and E. Potsdam is analyzed.
Key words: imperative sentence, overt subject, covert subject, null subject.

237

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (74). Філологічні науки

УДК 81.373.7
Н. Ю. Тодорова,
викладач
(Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса)
sunshinenew@ukr.net
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ВІДДАЛЕНОСТІ ОБ’ЄКТА В
АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)
У статті представлено аналіз фразеологічних одиниць, які вербалізують концепт "віддаленості
об’єкту" в англійській та українській лінгвокультурах. Матеріалом для даного дослідження послужили
українські й англійські фразеологічні одиниці із семантикою віддаленості об'єкта. В якості способу
вивчення даного концепту використано метод семантичного поля. Описано та порівняно
конструктивну організацію фразеосемантичного поля "далеко" і фразеосемантичних мікрополів у його
складі в даних мовах. Встановлено співвідношення реального розташування об’єкта від дистанційної
крапки відліку до структури фразеосемантичного поля "далеко". Визначено фактори, від яких залежить
концептуалізація об’єктивної дійсності певними етносами. Виявлено певну етномовну й етнокультурну
специфіку та спільні для обох мов характеристики вербалізації універсальних просторових відношень.
Ключові слова: концепт, простір, віддаленість, фразеологічні одиниці, вербалізація, лінгвокультура,
фразеосемантичне поле, фразеосемантичне мікрополе.
Постановка проблеми. Сукупність відомостей про світ, одержаних різними шляхами через зіткнення
з дійсністю у процесі предметно-пізнавальної діяльності та науково-теоретичного пізнання світу, формує
концептуальну систему людини, основною одиницею якої є концепт – "оперативная содержательная
единица памяти" [1], "ментальное национально-специфическое образование, планом содержания
которого является вся совокупность знаний о данном объекте, а планом выражения – совокупность
языковых средств" [2]. Концепт як складний комплекс ознак має різнорівневу представленість в мові.
Найбільш інформативним з цього погляду виступає лексичний рівень, зокрема фразеологічна система
мови, яка становить інтерес у плані дослідження концептів. Сучасна лінгвістична наука визнає мову в її
чотирьох іпостасях, які доповнюють одна одну: 1) код, знакова система; 2) інструмент комунікації;
3) інструмент пізнання; 4) колективне національне творіння, яке визнано відображати та зберігати для
наступних поколінь національну мовну картину світу [3: 133]. Саме у фразеологічних одиницях (ФО)
відображеними є не тільки спільні риси психофізичних особливостей людини та проявів її
життєдіяльності, а й культурний аспект існування народу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний стан розвитку лінгвістичної науки, домінування
в ній антропоцентричної парадигми, що характеризується новим підходом до вивчення мови, а також
великий дослідницький матеріал, накопичений у зарубіжній і вітчизняній науці (вивченню концептів
присвячені труди С. А. Аскольдова-Олексієва, Є. С. Кубрякової, В. І. Карасика, Ю. С. Степанова,
М. А. Холодної, розгляду концепту "простір" та просторових відносин присвячені роботи
М. Л. Ахундова, Ю. Д. Апресяна, Т. В. Булигіної, В. Г. Гака, А. В. Кравченко, В. Н. Телія) створюють
передумови для комплексного розгляду концепту віддаленості об’єкта, який входить до складу
макроконцепту "простір", і його мовної об'єктивації в українській та англійській мовній свідомості на
матеріалі фразеологічних систем даних мов.
Мета даної статті полягає в дослідженні фразеологічних засобів вербалізації концепту віддаленості
об'єкта в зіставному аспекті в англійській та українській лінгвокультурах. Завдання розвідки: виявити,
описати та зіставити англійські та українські ФО з семантикою віддаленості об'єкта; виділити основні
фразеосемантичні мікрополя всередині фразеосемантичного поля віддаленості об'єкта; провести
семантичний аналіз ФО та виявити їх етномовну і етнокультурну специфіку.
Матеріалом для даного дослідження послужили 30 українських і 35 англійських ФО з семантикою
віддаленості об'єкта, виділені на основі методу суцільної вибірки з українських та англійських
фразеологічних словників [4-8], які є академічними словниками, що найповніше відображають
фразеологію сучасної англійської та української мов.
Виклад основного матеріалу. Метод семантичного поля, одним із різновидів якого виступає
фразеосемантичне поле, був використаний в якості способу вивчення концепту віддаленості об'єкта: в
межах фразеосемантичного поля "далеко" за критерієм наявності конотативного значення нами було
виділено 5 фразеосемантичних мікрополів.
Розглянемо докладніше фразеосемантичне поле "далеко" та 5 мікрополів у його складі. Перше
виділене фразеосемантичне мікрополе – "в полі зору до обрію". В українській мові до нього належать
наступні ФО: скільки сягає (бачить, бере, сягне, вхопить) око, куди (де) око сягає (дістає, сягне,
достане), як далеко око сягає. В англійській мові це мікрополе проілюстроване наступними ФО: at (a)
distance, in the distance, at a respectful distance. Варто зазначити, що українські ФО, які ввійшли в дане
© Тодорова Н. Ю., 2014
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мікрополе, є більш образними та метафоричними. Вони ілюструють притаманне українському етносу
сприйняття об'єкту в просторі на основі зорових відчуттів, а також сприйняття простору по горизонталі
на 360 градусів. Ця образність зумовлена географічними умовами проживання народу: 95 % території
України – рівнина. Для українського народу простір простирається в усі сторони і до горизонту.
Наступне фразеосемантичне мікрополе "на великій відстані". До нього належать українські ФО
блигом світ, не близький (далекий, такий) світ, близький (близенький) світ, у (далекий) світ, у (далекі,
дальні) світи (світа) та наступні англійські ФО: a great way (off), a long way from (off, to), way above, way
ahead, way back, way down, way below, way off, out of (gun) shot, out of cry, out of hail, out of hearing, out
(beyond) ear-shot. Цікавим є те, що до складу більшості українських ФО цього мікрополя входять
лексеми з просторовою семантикою: не близький, далекий, близький, близенький, далекі, дальні.
Англійські ФО out of cry, out of hail, out of hearing, out (beyond) ear-shot констатують перевагу слухових
відчуттів у процесі сприйняття об'єкту в просторі в англійській культурі. Також варто зазначити велику
кількість англійських ФО, які, крім ступеня віддаленості від просторового орієнтира, містять у своїй
структурі значення "місцезнаходження вгорі / внизу від точки відліку": (a great way (off), a long way from
(off, to), way above, way ahead, way back, way down, way below, way off). Це зумовлено особливостями
рельєфу Англії, який є достатньо неоднорідним.
Наступне фразеосемантичне мікрополе "закордоном" представлено наступними українськими ФО: за
синім морем, за далекими морями, за високими горами, за тридев'ять земель та англійськими відповідниками:
beyond sea (the sea, seas, the seas), over sea (over the sea). У формуванні даних ФО географічний фактор був
первісним в обох лінгвокультурах. Якщо в українській мові для позначення умовного розподілу територій
використовуються лексеми "море" та "гори", то в англійській – лише лексема "sea". В світосприйнятті
англомовного етносу, гори не виступають чимось чужим або далеким, лише море є тією умовною межею, яка
відділяє його від далеких країв. У цьому мікрополі виокремлюється ФО за тридев'ять земель, яка зберегла в
своєму складі застарілу систему лічення дев'ятками, яка використовувалася в Давній Русі поряд із
десятковою. Дана ФО втратила своє первинне метричне значення "27" і в сучасній мові використовується зі
значенням "далеко". Але консервація вже втраченої історично важливої інформації в даній ФО є істотним
джерелом черпання знань про культуру та життєвий устрій етносу.
Наступні ФО ми віднесли до фразеосемантичного мікрополя "недосяжно далеко". В українській мові
воно представлене метафоричною ФО як небо до землі, яка влучно і образно ілюструє недосяжність
об'єкту. В англійській мові це мікрополе представлене ФО a far cry, a long cry, a long call, beyond the
compass of, beyond range of, beyond one's reach. Far cry – частина шотландської приказки It is a far cry to
Lochow [4: 322]. У літературну мову цей вираз був введений Вальтером Скоттом. Наведемо приклад із
його твору "A Legend of Montrose" 1819 року, який пояснює значення цього вислову: "This menace was
received with a scornful laugh, while one of the Campbells replied, "It is a far cry to Lochow"; proverbial
expression of the tribe, meaning that their ancient hereditary domains lay beyond the reach of an invading
enemy" [9]. У сучасній англійській мові ФО a far cry, як і українська ФО як небо до землі, означає
недосяжність об'єкту в переносному значенні.
Останнє доволі численне фразеосемантичне мікрополе "невідомо де" в українській мові включає в себе
емоційно нейтральну ФО на краю світу (світа, землі) та емоційно забарвлені ФО куди і ворон кісток не
заносить, куди Макар телят не ганяв (не гонить, не гнав), де Макар телят не пас (пасе), де козам (волам)
роги правлять, хоч у пекло, бог зна (знає) де, під три чорти, до чорта (до біса) в зуби, до всіх бісів в зуби,
чорту (чортові) в зуби, у чорта в зубах, у чорта на куличках , у чорта на болоті, у чорта на рогах, до біса на
рога, до дідька в зуби, де (вже) і перець не росте. Вони не мають відповідних структурних і компонентних
аналогів в англійській мові. В англійській мові до цієї групи належать ФО the wide (or wild) blue yonder, beyond
the black stump, back country (countries), back lands, at the back of beyond, at the back of God-speed, at the end of
Earth, at the ends of Earth, at the world's end, at the end of the world, at the end of the tether.
Варто зазначити, що емоційно незабарвлені ФО в обох лінгвокультурах містять в собі давні уявлення
людей про світ як про площину, яка не є безмежною, про це свідчать наступні компоненти: край, end.
Також варто зазначити численну перевагу емоційно нейтральних ФО, які несуть у собі сему "невідомо
де" в англійській мові. Це можна пояснити географічним розташуванням Англії та її успішним
розвитком як морської та колоніальної держави. Мореплавання та мандрівки з ціллю відкриття та
освоєння далеких світів були звичними для англійців і не викликали негативних емоцій. Навпаки, вони
були засобом відкриття нових країн, за рахунок яких збільшувалася власне територія Англії та зростало
її багатство. Тоді як в українській мові серед ФО з семою "невідомо де" існує ціла низка ФО з
негативною конотацією: хоч у пекло, під три чорти, до чорта (до біса) в зуби, до всіх бісів в зуби, чорту
(чортові) в зуби, у чорта в зубах, у чорта на куличках , у чорта на рогах, до біса на рога, до дідька в
зуби, де (вже) і перець не росте. ФО у чорта в зубах, у чорта на куличках, у чорта на рогах, у чорта на
болоті крім семи "у далекому місці" несуть у собі сему "у небезпечному місці" [6: 216]. ФО де і перець
не росте додатково означає місце, "де важкі умови життя, де перебувають переважно не з власного
бажання" [6: 79]. Подібне негативне сприйняття віддаленого локусу пояснюється осілим способом життя
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українського народу, можливістю ворожих нападів і навіть перебування у полоні на чужині; тому те, що
близько до домівки, сприймається як щось рідне та безпечне, те, що далеко – як чуже і потенційно
небезпечне. Також привертає увагу сакралізація віддаленого локусу в українській лінгвокультурі, яка
виявляється в компонентності даних ФО, а саме в присутності в їх складі лексем чорт, дідько, біс, які
означають дохристиянські міфологічні істоти, що населяють "інший, потойбічний світ" – пекло.
Кількісна обробка даних, отриманих у процесі розгляду фразеосемантичного поля "далеко", зведена в
Таблиці № 1. Фразеосемантичні поля в його складі розташовані за показником реальної віддаленості об'єкта
до вихідної координати, тобто від максимальної можливої відстані до мінімальної можливої відстані.
Таблиця № 1.
Кількісне співвідношення ФО концепту віддаленості об'єкту в українській і англійській мовах
Семантичне
поле
Далеко

Група
1. невідомо де
2. недосяжно далеко
4.за кордоном
3. на великій відстані
5. в полі зору до обрію

Кількість ФО
української
мови
18
1
3
5
3

Кількість ФО
англійської
мови
11
6
2
13
3

30

35

Загальна
кількість ФО

Загальна
кількість ФО
29
7
5
18
6
65

Щодо структури фразеосемантичного поля "далеко", ядром даного поля вважаємо ФО
фразеосемантичного мікрополя "на великій відстані", які є досить абстрактними за своїм значенням, та
яким властива легка виводимість загального значення. Близьку периферію утворюють мікрополя "в полі
зору до обрію", "за кордоном" і "невідомо де" лише в англійській мові. Далеку периферію утворюють
мікрополя "недосяжно далеко", які часто вживаються в переносному значенні і частіше
використовуються в обох лінгвокультурах в значенні "велика різниця", і "невідомо де" лише в
українській мові, які мають негативну конотацію, дуже часто позначають не стільки далеке місце,
скільки невідоме, погане місце.
Варто зазначити, що структура виділеного нами фразеосемантичного поля не співпадає із градацією
мікроплів у його складі (Таблиця № 1), яку ми розробили за показником реальної віддаленості об'єкта до
вихідної координати. Більш того, структура фразеосемантичного поля "далеко" відрізняється в
українській і англійській мовах. ФО мікрополя "невідомо де" відносяться до далекої периферії
фразеосемантичного поля "далеко" тільки в українській мові. В англійській мові – це ще близька
периферія. Таким чином, можна зробити висновок, що, чим більше відстань, тим специфічніше її
сприйняття українським та англійським народами. Про це також свідчить той факт, що взагалі у межах
фразеосемантичного поля "далеко" виявлено лише 2 міжмовних фразеологічних еквівалента: на краю
світу (світа) / at the end of the world; на краю землі / at the end of Earth.
Порівняємо градацію мікрополів у складі фразеосемантичного поля "далеко" із реальним
розташуванням об'єкту від дистанційної крапки відліку в англійській та українській мовах.
Таблиця № 2.
Співвідношення реального розташування об’єкта від дистанційної крапки відліку
до структури фразеосемантичного поля "далеко"
фразеосемантичне поле "далеко"
Реальне розташування об'єкту від
Структура фразеосемантичного поля "далеко" від
дистанційної крапки відліку від
ядра до периферії
максимальної до мінімальної відстані
українська мова
англійська мова
1. невідомо де;
1. на великій відстані;
1. на великій відстані;
2. недосяжно далеко;
2. в полі зору до обрію; 2. в полі зору до обрію;
3. за кордоном;
3. за кордоном;
3. за кордоном;
4. на великій відстані;
4. недосяжно далеко;
4. невідомо де;
5. в полі зору до обрію.
5. невідомо де.
5. недосяжно далеко.
Констатуємо, що ФО, які позначають крайню ступінь реальної віддаленості, знаходяться на периферії
фразеосемантичного поля "далеко". Будучи крайнім ступенем певного явища, такі поняття як "невідомо
де" та "недосяжно далеко" найбільш емоційно сприймаються як окремою людиною, так і етносом
загалом та піддаються найбільшій метафоризації.
Концептуалізація об'єктивної дійсності, зокрема просторових уявлень, тим чи іншим етносом
залежить від безлічі факторів, серед яких найважливішу роль відіграють зовнішнє середовище та
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особливості географічного розташування місцевості проживання етносу. Так, для англійської
етнокультури у вимірі простору важливими є слуховий спосіб (7 ФО в англійській мові і жодної ФО в
українській) і вертикальний план (8 ФО в англійській мові і жодної ФО в українській), а для української
культури – переважно зоровий вимір (3 ФО в українській і жодної ФО в англійській) у плані площини (3
ФО в українській і жодної ФО в англійській). Історичні долі народів та досяжність місцевості для ворогів
також впливають на своєрідність сприйняття і відображення просторових уявлень в різних
лінгвокультурах (негативне сприйняття простору є в 11 ФО в українській мові і в жодній ФО в
англійській мові; лексеми, що позначають міфологічні істоти, є в 10 ФО в українській мові і в жодній ФО
в англійській мові).
Висновки. Таким чином, у процесі дослідження фразеологічних засобів вербалізації концепту
віддаленості об'єкта в зіставному аспекті в англійській та українській лінгвокультурах було виявлено
певну етномовну і етнокультурну специфіку та спільні для обох мов характеристики вербалізації
універсальних просторових відношень.
У перспективі планується розгляд інших фразеосемантичних полів та мікрополів із просторовою
семантикою, що дозволить провести всебічне та глибоке дослідження універсального макроконцепту
"простір".
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Тодорова Н. Ю.Фразеологические способы вербализации концепта отдаленности объекта в
английской и украинской лингвокультурах (сопоставительный аспект).
В статье представлен анализ фразеологических единиц, вербализующих концепт "удаленности
объекта" в английской и украинской лингвокультурах. В качестве способа изучения данного концепта
использован метод семантического поля. Описана конструктивная организация фразеосемантического
поля "далеко" и фразеосемантических микрополей в его составе. Определены факторы, влияющие на
концептуализацию объективной действительности определенными этносами. Выявлена определенная
этноязыковая и этнокультурная специфика и общие для обоих языков характеристики вербализации
универсальных пространственных отношений.
Ключевые слова: концепт, пространство, удаленность, фразеологические единицы, вербализация,
лингвокультура, фразеосемантическое поле, фразеосемантическое микрополе.
Todorova N. Yu. Phraseological Units of Verbalization of the Concept "Remoteness" in English and
Ukrainian Linguocultures (the Contrastive-Comparative Aspect).
The article presents some particular results, obtained within the research of the phraseological units,
verbalizing the concept of "object remoteness " in English and Ukrainian linguocultures. The semantic field
method is used in the study of the given concept. The constructive organization of the phraseosemantic field
"object remoteness " and phraseosemantic microfields within it are described and compared in English and
Ukrainian languages. Factors that influence on the conceptualization of the objective reality by the given ethnic
groups are determined. Certain ethnocultural and ethnolinguistic peculiarities and general characteristics of
verbalization of the universal spatial relations peculiar to both languages are found out.
Key words: concept, space, remoteness, phraseological units, verbalization, linguоculture, phraseosemantic
field, phraseosemantic microfield.
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СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ КОНЦЕПТІВ РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ
(НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ НОВОГО ЗАВІТУ)
Статтю присвячено соціальному виміру концепту ''заздрість'' у прецедентних текстах християнства:
виявлено суб’єктів, об’єктів і предмети заздрості, визначено ознаки опанованої цією емоцією людини та
її різнобічний вплив на тих, хто викликає даний стан. Встановлено відповідність засвідчених у Новому
Завіті ознак заздрості уявленням старозавітних і язичницьких авторів.
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твори язичницьких авторів.
В останні роки особливої актуальності набули дослідження, присвячені вивченню релігійного
християнського дискурсу, в яких робляться спроби виявити як загальні фундаментальні ознаки цієї категорії у
системі типів спілкування, так і специфіку функціонування його окремих жанрів, стратегій, концептуальних
полів, семантичних груп, цінностей та ін. (В. Карасик, О. Балашова, К. Бобирьова, С. Воркачов, С. Сергєєва,
І. Бугайова, Л. Крисін, О. Кондратьєва, А. Чорнобров, І. Богачевська та ін.). Особливе місце з-поміж них
посідають дослідження особливостей дискурсивного функціонування концептів у лексико-семантичній
структурі прецедентних текстів цієї релігії – книгах Нового Завіту (НЗ), що є основним джерелом
християнського віровчення. Об’єктивовані в них концепти засвідчують специфічні відомості про світ,
соціальні, культурні й історичні фактори розвитку ранньохристиянського суспільства.
У центрі нашої уваги одна з констант морально-етичної системи християнства – заздрість, розглянута
в соціальному контексті. Предмет – особливості представлення у прецедентних текстах християнства
впливу аналізованого емоційного стану на осіб, які в той чи інший спосіб підлягають його дії. Завдання
дослідження полягає у виявленні ознак опанованої заздрістю людини в розумінні творців НЗ та
встановленні їх відповідності уявленням старозавітних і античних авторів про людей, які перебувають у
згаданому стані. Матеріалом дослідження стали критичне видання грецького тексту НЗ К. Аланда і
Е. Нестле [1], Старий Завіт (СЗ) і твори грецьких та латинських язичницьких письменників. Під таким
кутом зору дослідження новозавітного концепту заздрість не проводилось, чим і зумовленна
актуальність статті.
Перш, ніж перейти до виявлення прикметних ознак заздрості у прецедентних текстах християнства,
зауважимо, що згадана категорія експліцитно чи імпліцитно згадується практично в усіх книгах НЗ –
Євангеліях, Діях, Посланнях (за винятком послання Юди), хоч тут і відсутнє спеціальне трактування
заздрості.
Загалом у християнській картині світу заздрість вважається одним із основних порушень Божого
закону ''Бог є любов'' (1Ів. 4:8) (зокр., згаданий емоційний стан виступає антитезою до настанов ''любити
ближнього як самого себе'', ''любити ворогів'') і була заборонена вже в найдавнішому моральному кодексі
– засвідчених у СЗ Десяти Заповідях Мойсея (''Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони
ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що
ближнього твого!'' (Вих. 20:17). Починаючи з VII ст., вона віднесена до смертних гріхів, у переліках
яких з часом перемістилася з четвертого місця (список Григорія Великого, VII ст.) на друге (Тома
Аквінський, XIII ст.). З самого початку утвердження християнства заздрість було визнано істотною
загрозою для життя віруючого, свідченням чого є її категоричне засудження в найдавніших творах
ранньохристиянських письменників – апостолів (авторів канонічних і апокрифічних текстів),
апостольських отців і апологетів християнства. Зокрема, отці Церкви III–V cт. (Киприян Картагенський,
Василій Великий, Григорій Ніський, Йоан Золотоустий та ін.) визначали заздрість як важкий гріх, яким
не можна нехтувати; закликали ставитись до нього з великою обачністю й боятися його; вважали
заздрість найгіршим гріхом і найзгубнішою пристрастю, оскільки заздрісник, випереджуючи того, кому
заздрить, сам себе карає й мучить, ніколи не позбувається цього гріха й постійно в ньому перебуває.
Подібне тлумачення аналізованого емоційного стану у християнському релігійному дискурсі подається й
на сучасному етапі, свідченням чого є її трактування як ''почуття занепокоєння чи невдоволення,
викликаного процвітанням і перевагами, якими користуються інші'' [1: 712; див також 2: 557].
Особливим баченням тут є тлумачення заздрості як гріха, що полягає в бажанні мати благословіння й
заслуги інших людей і особливо – духовні дари і блага Царства Небесного, які даються праведним по
їхній благодаті задарма.
У прецедентних текстах християнства заздрість однозначно ідентифікується як гріх, свідченням чого
є введення її до більшості наявних у НЗ переліків поганих якостей, які характеризують неспокутуване
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життя грішників (Рим. 1:29; 13:13; 2 Кор. 12:20; Гал. 5:20; Мр. 7:21-23 та ін.). У таких контекстах її
відносять до

''зла'',

''втіхи'',

''несправедливості'',

''пожадання'', скверни (

''осквернює людину''). Апостол Павло

зараховує заздрість до вчинків, називаючи її

''вчинком темряви'', а також

одним із
''діл плоті'' (Рим. 13:13). Однак, незважаючи на ці та інші різнобічні
маркери, заздрість в НЗ не є якимось чітко визначеним психічним станом чи процесом. Умовно її можна
трактувати як дуже складну емоцію, яку одні люди можуть відчувати щодо інших (
''одні до других почувають заздрість'' (Гал. 5:26), яку за певних обставин можна
викликати (
''Я викличу заздрість у вас…'' (Рим. 10:19; 11:14) і яка, у
свою чергу, може викликати інші емоції і стани, а також спричиняти певні дії і вчинки людей, оскільки є
тісно пов’язаною зі сприйняттям – зором (хтось бачить щось, що викликає заздрість), слухом (хтось чує
щось, що викликає заздрість), ментальною сферою (хтось знає / намислює щось, що викликає заздрість),
бажаннями (хтось хоче щось, що має інший).
Як і в деяких інших смертних гріхах (напр., розпусті, обжерстві), в основі заздрості – пристрасть, яка в
контексті даного емоційного стану модифікується як пристрасне бажання мати щось, чого заздрісник не
має. Про таких апостол Яків говорить:
''Ви пристрасно жадаєте,
а не маєте'' (Як. 4:2). Джерелом заздрості є гординя; причиною її виникнення – бажання першості і влади
(1 Тим. 6:3-4), що зумовлює змагальність, яка в цьому випадку є деструктивною. Згідно з Павлом, заздрість
виникає через брак духовності в людині. Апостол пояснює це домінуванням тілесного в останній:
.

,

''бо ви ще тілесні. Якже між вами зависть
та суперечки, то хіба ви – не тілесні і не поводитесь як звичайні люди?'' (1 Кор. 3:3), де заздрість серед ''діл
плоті'' протиставляється
''плодам Духу'' (Гал. 5:19-24).
У НЗ заздрість виявляє зв’язок із паталогічною метафорою – постає як ускладнення хвороби, що
виникає в опанованої гординею людини, яка не дотримується засад християнської науки, і є ''хворою'' на
суперечки та дискусії:
,

,
,

,

,
,

,

,

,

,

,
''А коли хтось
навчає інакше й не притримується здорових слів, слів Господа нашого Ісуса Христа та побожної науки,
той розгордився, нічого не розуміє, хворий на пусті змагання та словесні суперечки. З цього виникають
заздрість, сварка, зневаги, лукаві підозри, постійні спори людей, які зруйнували собі думку та
позбавлених правди; які думають, що побожність то засіб зиску'' (1 Тим. 6:3-5). Наявність у людей
згаданого стану пояснюється головно їх психічним відхиленням, свідченням чого є вказівки на
,

прикметне їм порушення здатності розуміти (

''заздрите і не можете осягнути'' (Як. 4:2) та неспроможність орієнтуватись у просторі (
''куди йде не знає'' (1 Йо. 2:11). Самі ж заздрісники називаються руйнівниками власних
думок:
''ті, що зруйнували собі думку''
(1 Тим. 6:4).
Як і ряд інших емоційних концептів, заздрість належить до міжособистісної сфери людського
існування, яка неминуче передбачає соціальний контекст – наявність щонайменше двох осіб. Їй
прикметна трьохактантна структура, яка включає суб’єкта заздрості або експерієнцера (носія стану),
об’єкта (стосовно кого вона виявляється), а також предмет (те, що викликає заздрість).
Суб’єктами заздрості в НЗ виступають як окремі індивіди (ворожбит Симон (Ді. 8:23), так і
представники різного роду суспільних об’єднань. У останньому випадку можна виокремити декілька
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соціальних груп (колективних суб’єктів), які, згідно з авторами НЗ, зазнають заздрості. Ними є: а) члени
окремих

юдейських

релігійно-політичних

течій –

''садукеї''

''фарисеї'' (Мт. 12:4); б) юдейські законовчителі –
(Мт. 27:18); в) представники влади –

(Ді. 5:17),
''книжники''

''старші народу'' (Мт. 27:1),

''синедріон'' (єврейський сейм, найвища церковна, судова та політична влада)
(Мт. 26:59); г) юдейські церковні служителі –

''архисвященики'' (Ді. 5:17, Мт. 27:1),

''патріархи'' (Ді. 7:9), ґ) окремі етноси, які проживають на певній території
(солунські або антіохійські юдеї) (Ді. 13:45; 17:5), а також: д)
''погани'' (Рим. 11:11).
На перший погляд, автори НЗ пов’язують емоцію заздрості з тими, хто не приймає християнського
вчення. Однак тут наводяться також контексти, в яких у непрямий спосіб вказується, що згадане почуття
може виникнути й у найближчому оточенні Ісуса Христа. Наприклад, у Євангелії від Марка (Мр. 10:3741) описано, як десять апостолів, почувши прохання Йоана і Якова до Ісуса Христа сидіти праворуч і
ліворуч від Нього у Царстві Божому, обурилися. Їхній гнів спричинила заздрість, що хтось із них може
виокремитися з-поміж інших:
''Почули про те десятеро, тож обурились на Якова та Йоана''
(Мр. 10: 41) Подібний приклад виникнення заздрості серед учнів Ісуса Христа міститься й у Євангелії від
Луки, де описується ситуація, в якій апостоли сперечаються, хто з них може вважатися більшим з-поміж
,

себе:

''Знялась між ними й суперечка, хто з них має вважатися за більшого'' (Лк. 22:24).
Як видно, заздрість може опановувати представників різних етнічно-територіальних (солунські,
антіохійські юдеї), суспільно-політичних (синедріон, законовчителі, старші єврейського народу), релігійних
(християни, погани) груп, а також тих, хто об’єднаний однією справою (наприклад, церковнослужителі,
проповідники або послідовники того чи іншого вчення). Спільною ознакою тут є те, що почуття заздрості
може виникати в середовищі рівних собі людей, мовою авторів НЗ –

''у своїх за тілом''

''у братів'' (у цьому випадку йдеться як про кровну (Ді. 7:9), так і про духовну

(Рим. 11:14),

(Мт. 7:4; 1 Ів. 3:15) спорідненість):

''викличу заздрість у своїх

за тілом''(Рим. 11:14),
''чого дивишся на скалку в оці брата свого?'' (Мт. 7:4). Прикметно, що заздрість до брата
супроводжується ненавистю, пор.:
,
''Кожен, хто ненавидить брата свого, – душогубець, а ви знаєте, що ніякий
душогубець не має в собі життя вічного, що в ньому перебувало б'' (1Ів. 3:15);

,

,

''Хто каже, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той у темряві й досі… Хто
ж ненавидить брата свого, той у темряві, і в темряві він ходить, і куди йде, не знає, бо темрява у нього
засліпила очі'' (1Ів. 2:9, 11).
Однак зауважимо, що думка про виникнення заздрості в одному середовищі не є спостереженням
власне новозавітних авторів. Такі міркування неодноразово висловлювалися й раніше – у книгах СЗ та у
творах язичницьких письменників і поетів. Зокрема, у СЗ наводиться чимало контекстів, у яких ідеться
про заздрість між людьми, поєднаними родинними або іншими зв’язками, наприклад, між рідними
сестрами (''І побачила Рахіль, що вона не вродила Якову. І заздрила Рахіль сестрі своїй, і сказала до
Якова: Дай мені синів! А коли ні, то я вмираю!'' (Бут.4:3-8), братами (пор.: заздрість Каїна до Авеля
(Бут. 4:3-8), до Йосипа його братів (пор.: ''І бачили його браття, що їх батько полюбив його [Йосипа]
над усіх братів його, і зненавиділи його, і не могли говорити з ним спокійно. І снився був Йосипові сон, і
він розповів своїм браттям, а вони ще збільшили ненависть до нього.… І заздрили йому брати його''
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(Бут. 37:3-11), земляками (''І посіяв Ісак у землі тій, і зібрав того року стокротно, і Господь
поблагословив був його. І забагатів оцей чоловік, і багатів усе більше, аж поки не став сильно багатий. І
була в нього отара овець та кіз, і череда товару, і багато рабів. І заздрили йому филистимляни''
(Бут. 26:12-14)), а також тими, хто зайнятий одним видом діяльності (''всяка в ділах спритність – то
тільки обопільна заздрість'' (Еккл. 4:4), див. також контекст (1Сам. 18:7-9), у якому йдеться про
заздрість одного очільника війська до іншого, а саме – Саула до Давида, зумовлену справедливим
возвеличенням останнього співвітчизниками за військові здобутки та високі моральні якості).
Ще ґрунтовніші спостереження щодо вияву заздрості ''серед рівних'' знаходимо у творах античних
авторів, згідно з якими вона може виникнути в середовищі: жебраків (пор. заздрість жебрака Іра до
Одіссея в жебрачому одязі, який сів просити милостиню на порозі власного дому: ''Досить обом нам
порога цього. І чого б то ми мали Заздрити іншому?'' (Гомер ''Одіссея'', див. також Гесіод ''Труди і дні''),
правителів (''Внаслідок такого блискучого стану справ цар Павсаній став заздрити Лісандру…''
(Ксенофонт Афінський ''Грецька історія''); ''Цар мідян! … Царюй над своєю державою і не заздри тому,
що ми пануємо над нашою'' (Геродот ''Кліо'', див. також Лісій ''Промова проти Ератосфена…'');
представників однієї професії – гончарів, теслів, співаків (''Заздрить гончар гончареві і теслі тесляр,
Жебрак жебракові й співак співакові змагають натхненно'' (Гесіод ''Труди і дні''), землеробів (''Коли
афіняни побачили, що ця, колись погана і нічого не варта земля, тепер прекрасно оброблена, їх охопила
заздрість'' (Геродот ''Мельпомена''), очільників війська (заздрість Меандрія до Сілосонта (Геродот
''Талія''), послів (заздрість послів до свого колеги Есхіна (Демосфен ''Про злочинне посольство'') та ін.);
кровних родичів (зокрема батька до сина, напр., заздрість Фемістокла до його сина Клеофанта (Платон
''Менон''), рідних братів (пор.: ''Перший божевільний вчинок він [Камбіс] скоїв проти свого брата
Смердиса, народженого від одного з ним батька і матері. Цар відіслав Смердиса з Єгипту до Персії із
заздрості'' (Геродот ''Талія'', див. також Демосфен ''Проти Беота…''); закоханих (''…Закохані, уявляючи,
що інші їм заздрять подібно до того, як вони самі заздрять один одному…'' Лісій ''Слово про любов'');
сусідів (''А заздрісник-сусід став, криючись, розповідати людям…'' (Піндар ''Гієронові Сиракузькому'');
ровесників, людей одного соціального статусу (''Такою величчю Деіок оточив себе, щоб убезпечитися від
однолітків і друзів юності, що походили зі знатних родин і не поступалися йому в доблесті. Не бачачи
його, вони не будуть заздрити чи зазіхати на його життя…'' (Геродот ''Кліо''), ''Мені здається, його
[Сократа] пантеличать деякі його однолітки і земляки: відвідавши столицю, вони пригадують почуте
там, а він їм заздрить'' (Платон ''Феаг''); земляків (причому заздрять одні одним як жителі різних міст
однієї держави, напр., заздрість фіванців до аркадян (Ксенофонт Афінський ''Спогади про Сократа''), так
і мешканці одного міста, пор.: ''Замість взаємної підтримки для загальної користі, вони [афіняни] один
одному шкодять, заздрять більше, ніж чужим'' (Ксенофонт Афінський ''Спогади про Сократа'').
Істотні узагальнення з цього приводу зробив Аристотель, який, визначаючи заздрість як ''певного роду
печаль, що виникає при спогляданні благополуччя людей рівних нам і подібних або таких, які здаються
подібними'', розуміє під останніми людей, близьких заздрісникові ''за походженням, спорідненістю,
віком, обдаруваннями, місцем проживання, славою, маєтком'' (Аристотель ''Риторика''). Подібні
міркування знаходимо й у Платона, згідно з яким ''чим більше один є подібним до іншого, тим більше
вони обидва сповнені взаємної неприязні, заздрості й ворожнечі'' (Платон ''Лісід''). Особливо часто у
творах античних письменників і поетів згадується про заздрість між друзями. Спостереження з цього
приводу містяться в діалогах Платона (''задоволення з приводу нещасть друзів породжується
заздрістю'', ''заздрість – це смуток з приводу благ, які є у друзів сьогодні або були в них у минулому''
(''Філеб''), творах Піндара (''заздрісники – ті, хто горює з приводу щастя друзів'' (''Діагору Родоському''),
Ксенофонта Афінського (''заздрість – деяка печаль, але не про нещастя друзів чи про щастя ворогів:
заздрісники… – тільки ті, хто горює з приводу щастя друзів'' (''Спогади про Сократа''). Прикметно, що
заздрість до друга в той час була настільки поширеним явищем, що її відсутність вважалась чеснотою
небагатьох, пор.: ''мало хто з людей може шанувати друга без заздрощів'' (Есхіл ''Агамемнон'').
Заздрість має невербальне вираження. Психічний стан заздрісника не залишається непоміченим
оточуючими, а виявляється візуально, оскільки, як відомо, існує певний ''таємничий механізм'' взаємодії
між емоційними станами людини й фізіологічними процесами, які протікають в її організмі та пов’язаними
з ними фізичними проявами. У НЗ на невербальне вираження заздрості найбільш промовисто вказують
ідіоми

''гірка жовч'' та

''погане око'', завдяки яким

акцентується на кольорі обличчя заздрісника та своєрідності його погляду:
''Бо в жовчі гіркій і кайданах неправди
бачу тебе'' (Ді. 8:23);
''Чи ж
око твоє погане з того, що я добрий?'' (Мт. 20:15) та ін. Дані ідіоми базуються на візуальних образах, які
виникають завдяки знанню про відображення емоційних станів людини на її обличчі. Їх виокремленню
сприяють опорні компоненти ідіом – соматизми

''жовч'' і
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Зокрема, в основі
міститься знання про специфічний погляд заздрісної
людини (неприємний, часто з-під густих брів) та про зовнішній вигляд самого органу зору (з найдавнішого
часу в різних культурах заздрісний погляд приписували власникам очей чорних, карих, а також косооким і
тим, у кого орган зору запалий чи вирячений), про що було відомо багатьом давнім народам [1]. У свою
чергу,
викликає візуальний образ людини-заздрісника, яка має специфічний
жовтий колір обличчя, що підтримувалось анатомічними відомостями греків про колір жовчі, з якою від
найдавнішого часу асоціювали заздрість, а також про фізіологічну реакцію організму людини, яка полягала
у зміні забарвлення її обличчя внаслідок дії згаданої секреції. Загалом давні греки були добре обізнаними з
будовою організму людини. Зокрема, в античній традиції ще з часів досократівської філософії панували
переконання, що в людині в різній пропорції перемішані чотири рідини – кров, слиз, чорна і жовта жовч (з
останньою власне й асоціювали заздрість). Згодом це вилилось у діагностичні уявлення Гіпократа (V ст. до
н. е.), який вважав, що неправильне співвідношення згаданих компонентів, яке полягає в домінуванні
одного з них, призводить до хвороби людини (Гіпократ ''Про природу людини''). Цікаво, що інтерпретатори
НЗ – отці Церкви – нерідко тлумачили заздрість саме як хворобу, пор.: ''заздрісник… в глибині душі
приховує хворобу, що його гризе і нищить зсередини''; ''усе підживлює хворобу, усе посилює страждання
заздрісника''; заздрість – ''недуга'', ''муки''; ''заздрістю можна заразитись'' та ін. (Василій Великий ''Про
заздрість''). Таким чином, образність аналізованих фразеологічних одиниць в період створення
новозавітних текстів не була ''затемненою''. Вжиті у відповідних контекстах соматизми
, що є опорними компонентами аналізованих ідіом, мали відповідне символічне значення ще в
античності.
Ще один приклад невербального вияву заздрості в НЗ знаходимо у фрагменті Євангелія Матвія, в
якому йдеться про розуміння Ісусом Христом причини, через яку первосвященики прирекли його на
смерть:
''Бо він знав, що Його через
заздрощі видали'' (Мт. 27:18). Цей приклад хоч і не вказує прямо на спосіб виявлення заздрості, однак
дозволяє припустити наявність зовнішніх симптомів цієї емоції, які можна помітити й
проінтерпретувати. Загалом у творах НЗ трапляється небагато вказівок на зовнішні ознаки заздрості.
Незначну кількість подібних контекстів знаходимо й у старозавітних текстах та у творах язичницьких
письменників. У СЗ у цьому зв’язку найчастіше йдеться про погляд заздрісника (пор.: ''Ти позиратимеш,
як ворог, заздро…'' (1Сам. 2:32) та його орган зору, який нерідко називається ''лукавим'', ''зависним'':
''Лукаве око заздро дивиться на хліб'' (Сир.14:10); ''Чому ж ти дивишся зависним оком на жертви та
приноси…'' (1Сам.2:29); ''…Нехай твоє око не буде зависне…'' (Тов.4:16). Відзначається також схильність
заздрісника відвертатись від здобутків, побачених у ближнього (''Лихий бо той, у кого очі зависні, хто
обличчя відвертає, хто людей зневажає'' (Сир.14:8) та зумовлене цією ж причиною скреготання зубами
(''Споглядає грішний праведного і скрегоче на нього зубами…'' (Пс.36:12-13).
Що ж до античних авторів, то найбільше уваги вони приділяють офтальмологічному виявленню
аналізованого емотивного стану. При цьому наділяють заздрісним поглядом не тільки людей (Демосфен
''Про підступне посольство''), а й богів, що заздрісно стежать як одні за одними (див. Гомер ''Іліада'',
''Одіcсея'', Есхіл ''Перси'', Геродот ''Історія'' та багато ін.), так і за людьми (Есхіл ''Агамемнон''). Про
''особливий'' погляд заздрісників говорили й латинські письменники, зокрема, визначний поет ''золотої
доби'' Публій Овідій Назон, який, персоніфікуючи заздрість, не тільки наділяв її злобливим поглядом, а й
наголошував на її схильності дивитися на об’єкт заздрості скоса. За спостереженням Овідія, опанованих
заздрістю, окрім очей, видавали й інші ознаки: надмірна худорлявість, блідість, похмурість, виснаженість
через постійне недосипання, пор.: ''…Воївниця-діва сувора / Стала при вході в той дім (увійти в нього не
випадало / Світлій богині) й постукала в двері кінцем свого списа. / Аж загули й розчинилися двері.
Всередині, бачить, / М’ясо гадюче жує – своїх же пороків поживу – / Заздрість. Від неї богиня
безсмертне лице відвертає. / Та ж, залишивши обід свій – гадюк недоїдених кусні, – Ледве звелася з
землі, до дверей неохоче прямує. / Грізну богиню побачивши, вродою й зброєю славну, / Важко зітхнула
вона і відразу змінилася з виду. / В неї обличчя бліде, в неї тіло – сама тільки худість, / Косить очима
весь час, почорніли зіпсовані зуби, / В грудях – жовч клуботить, а язик – у зеленій отруті. / Сміху не
знає, хіба що над болем чужим засміється. / Не покріпляється й сном – не дають задрімати турботи: /
От пощастило комусь – і всихає вона, завидюща, / Прагне те щастя звести нанівець – та сама себе
зводить, / Мучить себе заодно'' (''Метаморфози'', переклад А. Содомори).
Окрім того, язичницькі автори нерідко говорять про супутні заздрості емоції та емоційні стани, які
мають характерну симптоматику. Напр., гнів, сум, печаль, що виникають у заздрісної людини через
наявність у когось різного роду благ (Платон ''Евтифрон'', Ксенофонт ''Спогади про Сократа'' та ін.), а
також радість і задоволення через їх утрату (Платон ''Горгій'', ''Філеб'', Геродот ''Історія''). На
амбівалентності аналізованої емоції особливо наголошував Платон, згідно з яким, заздрість – ''суміш
задоволення і страждання'' (Платон ''Філеб'').
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Об’єктом заздрості в НЗ виступають християни – конкретні особи (Ісус Христос (Мт.12:14), Павло
(Ді.13:45), Йосип (Ді. 7:9) або ті чи інші групи проповідників християнського вчення – Йоан і Яків
(Мр. 10:41), Йоан і Петро (Ді. 8:18-23), апостоли (Ді. 5:17). Загалом – це ті, хто володіє (або гіпотетично
може володіти) чимось, що хотів би мати й сам заздрісник. Таке узагальнення щодо об’єктів заздрості
можна зробити й у контексті творів язичницьких письменників.
Що ж до предмету заздрості, то в НЗ ним найчастіше виступають абстрактні категорії: чиїсь високі
моральні якості – доброта:
''Хіба око твоє заздре від того, що я добрий'' (Мт. 20:15), першість у якійсь справі (напр., успіх Ісуса
Христа й апостолів у проповідуванні християнського вчення й увага до них великої аудиторії), чиїсь
особливі вміння (вміння Ісуса Христа та його учнів оздоровлювати і творити чуда), гіпотетична
можливість виокремитись комусь із групи однодумців (заздрість поміж апостолів).
У СЗ ''набір'' предметів заздрості трохи ширший – згаданий емотивний стан можуть спричиняти як
абстрактні категорії (напр., військові успіхи й благородство Давида (Пс. 106:16), можливість виховувати
власного сина (Сир. 30:3), більша любов батька до одного з синів (Бут. 37:11), прийняття Богом
пожертви лише від одного з двох братів (Бут. 4:4), так і володіння конкретними матеріальними благами
(наявність у когось хліба (Сир. 14:10), великої кількості худоби і рабів (Бут. 26:14), власних дітей
(Бут. 30:1) та ін.
Ще глибші знання з цього приводу мали античні автори, які простежили, що колективну або
індивідуальну заздрість можуть викликати різноманітні духовні й матеріальні, вроджені та набуті цінності,
як наприклад, чиясь врода (Платон ''Менон''), ментальні здібності (мудрість (Платон ''Гіппій молодший'',
''Теетет''), розум (Ксенофонт Афінський ''Спогади про Сократа''), високі моральні якості (Піндар ''Ферону
Акрагантському'', Есхіл ''Прометей прикований'', Демосфен ''Філіппіки''), здоров’я, освіта (Арістотель),
молодість (Демосфен ''Перша промова проти Філіпа''), щаслива доля (Есхіл ''Перси''), щастя (Есхін
''Промови''), удача (Есхіл ''Прометей прикований'', Ксенофонт Афінський ''Грецька історія''), знання
(Платон ''Лахет''), освіта (Арістотель), досягнення в якійсь справі (твори поетів, які уславлюють своїх
авторів (Платон ''Менон''), військові перемоги (Гомер ''Іліада'', Ксенофонт Афінський ''Грецька історія''),
особливі вміння (напр., успішне віщування (Платон ''Евтифрон''), різного роду відзнаки (високе військове
звання (Ксенофонт Афінський ''Грецька історія''), вияв привселюдної пошани (Есхіл ''Агамемнон''),
нагороди (Демосфен ''Проти Лептина'', ''Проти Андротіона''), володіння матеріальними цінностями
(Платон ''Закони''), плодючою землею (Геродот ''Мельпомена''), багатство, статус у суспільстві (Ксенофонт
Афінський ''Бенкет''), хоробрість (Платон ''Лахет''), доблесть і дружба (Есхін ''Промови'') і навіть – смерть
(напр., заздрять тому, хто не дожив до біди, див. Есхіл ''Перси'') та багато ін.
Згідно з НЗ, заздрість заторкує декілька систем людини, яка потрапляє під дію цього емоційного
стану, функціонуючи на ментальному, вербальному та фізичному рівнях.
На ментальному (когнітивному) рівні заздрість виявляється в:
– перебільшенні чужих недоліків і неврахуванні власних:
;
,
''Чого ти дивишся на скалку в
оці брата твого? Колоди ж у власнім оці ти не добачаєш? Або як можеш твоєму братові сказати: Дай,
хай вийму скалку в тебе з ока, а он же колода в твоїм оці? Лицеміре! Вийми спершу із свого ока колоду, і
тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку'' (Мт. 7:3-5);
– бажанні погіршити становище об’єкта заздрощів:
...

,

,

Деякі із заздрощів та суперечки... звіщають Христа нещиро,
гадаючи додати тягару моїм кайданам (Флп. 1:15,17);
– задумуванні чиєїсь смерті (Ісуса Христа):

''А коли настав ранок, усі первосвященники й старші
народу зібрали нараду супроти Ісуса, щоб Йому заподіяти смерть'' (Мт. 27:1).
На вербальному рівні, згідно з авторами НЗ, заздрість проявляється у:
– запереченні чиїхось слів, обмовах, наклепі, пор.:
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''Побачивши той натовп, юдеї сповнилися заздрощів і
перечили словам Павла, і хулили'' (Ді. 13:45);
–

брехні:

''Первосвященники та весь синедріон шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його вбити'' (Мт. 26:59);
;

– сварках, суперечках і полеміці:

,
''Звідки … сварки між

вами? Чи не звідти: з пожадливостей ваших які воюють у членах ваших?'' (Як. 4:1-2);
,
''Знялась між ними й
суперечка, хто з них має вважатися за більшого'' (Лк. 22:24), див. також (Як. 3:14; 16);
– вихвалянні, в тому числі: а) самовихвалянні:
,

''Якщо ж гірку заздрість та

сварку маєте в серці вашому, не хваліться…'' (Як. 3:14); б) вихвалянні тих, хто заздрить:
,
''Вони знають присуд Божий, що ті, хто
чинить таке, варті смертi, а проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке''
(Рим. 1:32);
– неправильному (нещирому) сповідуванні релігійного вчення:
...
суперництва... звіщають Христа нещиро…'' (Флп. 1:15, 17);

,

''Деякі із заздрощів та

– нараді знищити когось:

''Коли настав ранок, усі первосвященники і старші народу скликали
раду на Ісуса, щоб його вбити'' (Мт. 27:1);
– підмовлянні інших до вбивства:

''Та первосвященники й старші намовили народ, – просити за Варавву, а Ісуса –
згубити'' (Мт. 27: 20);
–

підбурюванні

до

безладу:

''Але заздрісні юдеї назбирали з майдану
якихось негідників, учинивши натовп і заходилися підбурювати місто…'' (Ді. 17: 5).
Що ж до конкретних деструктивних дій, про які йдеться в НЗ, то вони можуть стосуватися як окремих
осіб, так і суспільних груп. Щодо індивідуальних об’єктів заздрість виявляється у:
– підкупі (ворожбит Симон намагався підкупити апостолів, щоб ті навчили його проганяти злих
духів), див. (Ді. 8:18-23);
,

– ув’язненні:
,

''Устав тоді первосвященник і всі ті, що були з ним, – то була секта садукеїв, – і, повні заздрощів, наклали
руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці'' (Ді. 5:17-18);
– продажу в рабство:
''А патріaрхи позаздрили Йосифу і продали його в Єгипет''
(Ді. 7:9);
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– заподіянні смерті (розп’яття Ісуса Христа (Мт. 27:1-26).
Щодо спільнóти діями заздрісників є:
– організація заколоту:
... ''Позаздривши юдеї назбирали з майдану якихось негідників,
учинивши натовп і заходилися підбурювати місто…'' (Ді. 17:5);
– влаштування безладів:
,
''Бо
де заздрість та чвари, там безлад…'' (Як. 3:16).
Цікаво, що всі наведені аспекти функціонування заздрості були добре відомими і авторам СЗ, і
античним письменникам, які мали з цього приводу ще глибші знання. Зокрема, язичницькі автори в
контексті згаданого гріха говорили і про внутрішній стан (вольову сферу) експерієнцера, який загалом
виявлявся в небажанні добра іншому (напр., заздрісник мовчить і не дає корисної поради, коли його про
це просять (Геродот ''Полігімнія''), зловтішається перспективою покари об’єкта заздрості (Геродот
''Уранія''), не бажає, щоб хтось користувався благами (Аристотель ''Риторика''), притворяється лояльним
до об’єкта заздрості (Демосфен ''Філіппіки'') та ін., так і про активні вербальні та фізичні впливи на
об’єктів заздрості, напр., намовляння проти когось (Платон ''Апологія Сократа''), підбурювання негідних
людей до набріхування на когось (Демосфен ''Філіппіки''), спричинення сварок (Ксенофонт Афінський
''Спогади про Сократа''), наклепів (Платон ''Закони'', Піндар ''Ферону Акрагантському'', Геродот
''Мельпомена''), обмов (Піндар ''Агесію Сиракузському''), применшення чиїхось успіхів (Геродот
''Калліопа''), привселюдне приниження (Платон ''Горгій''), позбавляють заслужених відзнак (Геродот
''Уранія''), обмежують свободу дій (позбавляють можливості звертатись з промовою до народу
(Демосфен ''На захист Ктесифона''); нанесення шкоди (Ксенофонт Афінський ''Спогади про Сократа''),
розпочинання війни (Ксенофонт Афінський ''Спогади про Сократа'', Гесіод ''Труди і дні'').
У підсумках дослідження зауважимо, що у прецедентних текстах християнства гріх заздрості, який
належить до міжособистісної сфери людського існування, постає як складна емоція, яка наділена низкою
прикметних ознак: 1) має трикомпонентну структуру: включає суб’єкта, об’єкта (ними можуть виступати
як окремі індивіди, так і їх більші чи менші групи), предмет заздрості (духовні блага); 2) виникає виключно
в середовищі рівних за тими чи іншими параметрами людей (кровна або духовна спорідненість, одна сфера
діяльності, той самий статус тощо); при цьому виникнення даної емоції тісно пов’язується зі сприйняттям
опанованих заздрістю людей – їх зором (хтось бачить щось, що викликає заздрість), слухом (хтось чує
щось, що викликає заздрість), ментальною сферою (хтось знає щось, що викликає заздрість) та бажаннями
(хтось хоче блага іншого); 3) виявляє різнобічний вплив на експерієнцера: а) торкає його ментальну сферу
(носій стану перебільшує недоліки об’єкта заздрощів, бажає погіршити його становище, задумує його
смерть); б) викликає в нього інші емоції та стани (гнів, хворобу, дезорієнтацію в просторі); в) має вербальне
вираження (специфічний погляд, характерний колір шкіри); 4) щодо об’єкта (об’єктів) заздрості
виявляється в конкретних деструктивних діях: а) вербальних (обмови, наклеп, сварки, суперечки, змови та
ін.); б) фізичних (щодо індивідуального об’єкта виявляється в підкупі, ув’язненні, продажу в рабство,
вбивстві; щодо колективного – в заколоті й безладах).
Висновки. Як показує проведений аналіз, описуючи аналізований емоційний стан, новозавітні автори
спирались на СЗ і особливо на уявлення античних письменників, які мали щодо заздрості ґрунтовні
знання й винятково відверте ставлення, про що свого часу влучно зауважив П. Волкот: ''Заздрість завжди
міститься в нас самих, але тільки греки виявились досить чесними, щоб визнати цей факт дійсності і,
обговорюючи мотиви людської поведінки, говорити про нього повністю відкрито'' [1: 7]. В аспекті
подальших студій перспективним видається аналіз різнобічних виявів заздрості у творах отців Церкви,
які приділяли аналізованій емоції значну увагу.
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Ясиновская О. В. Социальное измерение морально-этических концептов религиозного дискурса
(на материале текстов Нового Завета).
Статья посвящена социальному измерению концепта ''зависть'' в прецедентных текстах
христианства. Проанализированы субъекты, объекты и предмет зависти; определены признаки
рассмотренного эмоционального состояния; раскрыто разностороннее влияние субъектов зависти на
тех, кто вызывает данное состояние. Установлено соответствие зафиксированных в Новом Завете
признаков зависти представлениям ветхозаветных и античных авторов.
Ключевые слова: религиозный дискурс, морально-этические концепты, зависть, Новый Завет, Ветхий
Завет, произведения античных авторов.
Yasinovska O. V. The Social Dimension of the Moral and Ethical Concepts in the Religious Discourse
(Based on the Texts of the New Testament).
This article deals with the social dimension of the concept ''jealousy'' in the precedent texts of Christianity. The
subjects, objects and prerequisites of jealousy are revealed, characteristics of a human gripped by this emotion
as well as its versatile impact on the objects of jealousy are determined. The correspondence of the envy
symptoms as stated in the New Testament to the Old Testament and ancient authors’ views is brought іnto light.
Key words: religious discourse, moral and ethical concepts, jealousy, New Testament, Old Testament,
ancient authors' writings.
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛА-СВЯЗКИ КАК КОМПОНЕНТА
КАУЗАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Статья посвящена установлению и описанию семантических особенностей каузативных связочных
глаголов, функционирующих в составе каузативных конструкций и являющихся их основным элементом.
Сформирован корпус английских глаголов, выражающих отношение каузации. Определены наиболее
частотные каузативные глаголы-связки, с помощью лексикографических источников установлен их
семантический объем. В ходе семантического анализа использована методика семантического
моделирования, предложенная Л. Талми. Установлено, что семантические и синтаксические
особенности анализируемых глаголов оказывают непосредственное влияние на их употребление.
Ключевые слова: каузация, каузативная конструкция, каузативный глагол-связка.
Каузативные конструкции и их семантика представляют собой фундаментальную основу,
присутствующую во всех языках и являющуюся частью универсальной семантической организации.
Именно ассоциирующаяся с каузативными ситуациями глубинная информация максимально сближает
различные языки. Алломорфизм зависит от того, каким образом, насколько эксплицитно и насколько
мотивированно каузативность выражена на поверхностном уровне. Данная статья посвящена анализу
семантических особенностей глаголов-связок, функционирующих в составе каузативных конструкций
(далее КК) и являющихся их центральным элементом, связывающим каузирующую и каузируемую
ситуации. Актуальность проблемы обусловлена тем, что объект – каузативные глаголы-связки, –
являясь служебными глаголами, выражающими каузативность лишь в определенных контекстах,
представляют собой наименее исследованное из всех средств выражения каузативности. Предметом
исследования выступают семантические характеристики каузативных связочных глаголов как
основного элемента каузативных конструкций. Целью является описание особенностей семантики
глаголов-связок, функционирующих в составе КК. В этой связи одной из задач явилось определение
корпуса каузативных глаголов в английском языке, т. е. глаголов, выражающих отношение каузации, что
является синонимом причинно-следственного отношения.
Значение глагола как когнитивная структура, которую человек формирует в сознании, отражает
определенные представления о мире. Традиционно значение глагола рассматривается как результат
''психического процесса обобщения информации, поставляемой объективной действительностью,
выделения существенных признаков отображаемых референтов за счет абстрагирования от их
несущественных признаков'' [1: 6]. Автор вербоцентрической концепции структуры высказывания, ядром
которой является глагол, Л. Теньер указывал на то, что своим лексическим значением глагол способен
репрезентировать всю ситуацию, предопределять число и состав ее участников и их ролевой статус и
иерархию. Эту способность глагольной семантики Л. Теньер рассматривает как пропозициональный
аспект глагола [2]. Вслед за Л. Теньером эту особенность глагольной семантики отмечают многие другие
исследователи. С. Д. Кацнельсон констатирует тот факт, что глагол соотносится с событием, и в
зависимости от характера события, которое выражает глагол, он определяет набор предметов и
предметных функций [3: 419-420].
В семантике синтаксиса актуален взгляд на глагольное значение как на отражение всей ситуации или
сцены, или определенного ее аспекта. Представители падежной грамматики и фреймовой теории (см.,
например, [4: 83-84]) устанавливают связь глагола с определенными фреймами, сценами, сценариями.
Связь глаголов с разными видами человеческой деятельности отмечена в работах Е. С. Кубряковой [5:
85-86]. По ее мнению, глагол может рассматриваться не столько как обозначение разных процессов,
действий и состояний, сколько как обозначение свернутых ситуаций, относящихся к описанию
положения дел, прежде всего к описанию межпредметных связей и отношений [6]. Как отмечают
С. В. Киселева и М. М. Боярская, в основе когнитивной модели глагольного значения находится
наглядный образ ситуации или события, воспринятый носителем языка. В результате обработки
чувственной информации в системе языка этой модели соответствует когнитивная единица, имеющая
иерархическую структуру, включающую в себя само действие и его связи с предметами и лицами,
производящими это действие. Глагольное значение, его инвариант, ''свернутый'' до формата пропозиции,
хранится в долговременной памяти, на основе метонимии репрезентирует всю ситуацию и используется
языковой личностью в процессе формирования задуманных актуальных значений глагола, сигнализируя
о них собеседнику посредством определенным образом организованного контекста [7: 190].
© Бессонов Н. Ю., 2014
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Методологическую основу данного исследования составили В. П. Недялкова, Г. Г. Сильницкого,
А. А. Холодовича, Л. Талми [8-11; 12: 49-100]). Работы Л. Талми представляют интерес своей
обращенностью к таким проблемам, как синтаксис сложного предложения, семантика каузативных
выражений, семантика и синтаксис глаголов движения. В контексте данного исследования особого
внимания заслуживают теоретические построения, предложенные в статьях Л. Талми, в частности его
типология каузативов, а также приводимый в его работах эмпирический материал. Основным
постулатом является признание того, что особенности структуры и функционирования естественного
языка могут быть объяснены путем апелляции к когнитивным структурам и процессам.
Термин ''каузативный глагол'' употребляется в двух значениях: смысловом и формальном [10: 131].
Корпус каузативных глаголов в английском языке включает как ''формальные'' каузативные глаголы, так
и глаголы, которые могут выражать отношения каузации лишь в определенных контекстах. Корпус
каузативных глаголов-связок в английском языке немногочисленен. Материал выборки составили 135
глаголов, среди которых: let, make, cause, get, have, produce, bring about, effect, lead to, induce, result in,
engender, effectuate, occasion, stir, generate, provoke, touch off, hatch, breed, spawn и др. Основными
глаголами с каузативным значением в английском языке являются глаголы let, make, cause, get, have,
рассматриваемые в составе КК.
В английском языке связочными глаголами (''связками'') называются служебные глаголы, которые в
сочетании с существительными, прилагательными, предложными оборотами и т. д. придают всему
сочетанию значение процесса (состояния) [13: 135]. Как отмечает В. Я. Плоткин, связочный глагол
является средством, позволяющим использовать неглагольные части речи во вторичной для них функции
сказуемого, своего рода синтаксический транспозитор. Связочный глагол должен быть морфологически
маркирован как глагол гораздо сильнее, чем обычные глаголы: для успешного выполнения этой функции
он нуждается в повышенной глагольности [14: 137]. Отличительной чертой связочного глагола в
современном английском языке является повышенная синтетичность его парадигмы, что является
закономерным в условиях общей аналитизации строя языка. Это объясняется тем, что аналитизация
значительно повышает роль служебных слов, их частотность и необходимость их особого выделения.
Именно этот фактор и привел к повышению грамматической специфичности связочного глагола в
современном английском языке [14: 138].
Данные глаголы являются широкозначными. Многие исследователи придерживаются достаточно
общего определения широкозначности. Например, Н. Н. Амосова подчеркивает, что широкозначность
проявляется в слове в чистом виде лишь в условиях изоляции слова из речи и получает известное
сужение и конкретизацию при употреблении данного слова в речи [15: 114]. М. В. Никитин под
широкозначностью понимает свободное качество связи между десигнатором (формой слова) и
десигнатом (содержанием, значением слова), обеспечивающее нестесненную широту семантического
варьирования. ''Слово в широкозначном употреблении не привносит свое значение в суммарное значение
словосочетания, а самонаделяется им из словосочетания как часть того, что остается на его долю за
вычетом значений других компонентов словосочетания. Как во всяком идиоматическом словосочетании,
первично значение целого, а компонент исчисляется во вторую очередь как семантический остаток
распределения суммарного смысла'' [16: 101-112, 122]. Е. И. Малютина разделяет точку зрения
М. В. Никитина, подчеркивая, что слово с широким значением утрачивает лексическое значение:
''широкозначные слова не привносят в контекст своего значения, а сами ''питаются'' из него. Это
согласуется с известной в семасиологии закономерностью, сформулированной Г. В. Колшанским: ''Чем
шире значение слова, тем больше его зависимость от контекста'' [17: 1233]. В основе значения слова
широкой семантики лежит максимально обобщенный и абстрагированный признак, на основании
которого данное слово оказывается семантически совместимым со всеми предметами и явлениями,
обладающими этим признаком [18: 201].
Показательными примерами такой широкозначности являются глаголы let и make, которые
рассматриваются в данной статье как элементы каузативных конструкций.
Каузативное значение зафиксировано в ряде значений глагола to let. Лексикографическим критерием
наличия семы каузативности, выраженным в дефиниции, является глагол allow или другой
синонимичный ему глагол (здесь и далее сохранены номера значений, зафиксированных в словарях, на
которые делаются ссылки):
1. a) to allow smb. to do smth. 'позволить к-л. делать ч-л.''. Такое значение характерно для следующих
конструкций с этим глаголом: let smb. do smth., let smb. have smth.
b) to allow smth. to happen 'допустить, позволить ч-л. иметь место', что характерно для конструкций
типа let smth. do smth.
3. а) to allow a person or animal to leave a place where they have been kept 'разрешить человеку или
животному покинуть место, где их содержали (где они находились)'. Это значение характерно для таких
конструкций как: to let smb. go.
6. to tell someone smth. 'сообщить к-л. ч-л.': let smb. know [19].
253

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (74). Філологічні науки

Синонимами глагола to let в каузативном значении являются 14 глаголов, полученных методом
сплошной выборки из словаря Roget’s II Electronic Thesaurus:
1) to afford an opportunity for: allow, permit and admit.
2) to engage the temporary use of (something) for a fee: hire, rent, lease, charter.
3) to give one's consent to: allow, permit, authorize, sanction, consent.
4) to neither forbid nor prevent: have, leave, allow, suffer, tolerate [20].
Функционируя как каузативная связка, глагол let имеет значение ''enabling causation'' 'допускающий
каузацию' (термин [11: 76]). В примерах The cork coming out of the bottle let some wine spill out и He let the
wine spill out by pulling the cork out глагол let, употребляясь в предложениях с разной структурой,
выражает разные оттенки каузативного значения. В первом случае субъект каузирующего события
выражен предложением, являющимся частью сложного предложения. Во втором случае субъектом
каузирующего действия является агенс, не предполагающий воздержаться от действия или прекратить
уже совершающееся действие. Это значение каузативной святки let не может быть выражено структурой,
употребленной во втором примере.
Каузативная сема зафиксирована также в ряде значений глагола to make. Лексикографическим
критерием наличия семы каузативности, выраженным в дефиниции, является глагол cause или другой
синонимичный ему глагол. Longman Dictionary of Contemporary English фиксирует каузативную сему в
таких значениях:
III. Cause a state / situation ''быть причиной состояния / ситуации''.
8. to cause a particular state or situation or make smth. happen. Такое значение характерно для
следующих конструкций с этим глаголом: make smb. do smth.; make smb. / smth.; make smb. ill / happy /
popular; make smb. feel good / guilty / sick; make smb. look old / thin; make yourself heard / understood; make
it clear (that); make it known.
9. to do smth. that causes trouble, noise etc., что характерно для таких сочетаний глагола make с
существительными: make trouble / a noise / a mess, etc.
IV. Force smb. to do smth. 'вынудить к-л. сделать ч-л.''
12. to force someone to do smth., or force smth. to happen: make smb. do smth., be made to do smth.
30. b. to slowly become successful in smth;
36. to cause a change, especially an improvement, in a situation: to make a difference, to make all the difference;
40. to cause either great success or complete failure: make or break [19].
Синонимами глагола to make в каузативном значении являются 58 глаголов, полученных методом
сплошной выборки из словаря Roget’s II Electronic Thesaurus, например:
1) to be the cause of 'быть причиной': produce, bring about, effect, lead to, induce, result in, engender,
occasion, effectuate;
2) to cause (a person or thing) to act or move in spite of resistance 'заставить (человека или вещь)
действовать или двигаться вопреки сопротивлению': force, compel, oblige, coerce, constrain, pressure;
3) to cause to be by official action 'обусловить существование ч-л. путем в результате к-л.
официального действия': establish, constitute, enact, legislate;
4) to cause to come into existence 'быть причиной появления': produce, create, generate, originate,
engender, hatch, father, sire, parent, procreate, spawn [20].
Следует отметить, что данный глагол имеет в каузативном значении самое большое число синонимов
по сравнению с другими каузативными глаголами (сравн. let – 14, get – 47, have – 21, cause – 17), что
свидетельствует о широте его семантического потенциала.
Семантические и синтаксические особенности этого глагола оказывают непосредственное влияние на
его употребление. В частности, одной из семантических особенностей является преодоление сильного
сопротивления, например: I made the bolt screw in by twisting it with a heavy wrench (пример из [11: 75]).
Можно предположить, что в данном случае значение глагола make можно передать следующим образом:
(I) countered its resistance sufficiently to AGENT (the bolt to screw in) или (I) succeeded in overcoming its
resistance thereupon AGENTing (the bolt …). Еще одной семантической особенностью является
актуализация способа совершения действия, что очевидно из следующей интерпретации примера: It was
by twisting it with a heavy wrench that I made the bolt screw in. В данном случае значение make
интерпретируется с помощью примера (I) used the means specified in AGENTing (the bolt …). Другие
особенности глагола make зависят от того, насколько легко лексический каузатив трансформируется в
аналитический – каузативный глагол-связку.
Как свидетельствуют примеры, при каузации действия семантика make может содержать оттенок угрозы
(включая возможные обещания причинить боль), например: I made him clean the garage by threatening to cut his
allowance (if he didn’t) и I made him clean the garage by promising to raise his allowance (if he did).
7. Анализ языкового материала показал, что каузативные глаголы-связки типа get, make, have в
составе каузативных конструкций уточняют: 1) факт побуждения к действию; 2) средства или способ
побуждения (агенса совершить какое-либо действие); 3) объект; 4) субъект каузируемого действия.
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Каждый каузативный глагол-связка имеет свою собственную структурную модель, в зависимости от
типа каузативной ситуации, в которой он употребляется.
В рамках методологии анализа каузативных конструкций, разработанной Л. Талми, выделяются
следующие структурно-семантические модели [11]:
1) ФИЗИЧЕСКОЕ или МЕНТАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ каузируется ИНСТРУМЕНТОМ / СОБЫТИЕМ.
Данная
модель
может
быть
представлена
пропозицией
INSTRUMENT
/
EVENTCAUSED PHYSICAL / MENTAL EVENT. Примером данной модели служат контексты: The rain pouring
let the plants drink some water. A sudden thunder made him think about shelter.
2) ФИЗИЧЕСКОЕ или МЕНТАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ каузируется АГЕНСОМ. Данная модель может
быть представлена пропозицией AGENT-CAUSED PHYSICAL / MENTAL EVENT. Эту модель
иллюстрируют примеры: They let the fire flame up. She always makes him think about responsibility.
3) ДЕЙСТВИЕ, каузируемое ИНСТРУМЕНТОМ / СОБЫТИЕМ, повлекло за собой ФИЗИЧЕСКОЕ
или МЕНТАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. Данная модель может быть представлена пропозицией INSTRUMENT /
EVENT-CAUSED AGENCY OVER PHYSICAL / MENTAL EVENT, например: A sharp knife (given to him)
let him open the tin. A sharp knife in his hand made her frightened.
4) ДЕЙСТВИЕ, каузируемое АГЕНСОМ, повлекло за собой ФИЗИЧЕСКОЕ или МЕНТАЛЬНОЕ
СОБЫТИЕ. Данная модель может быть представлена пропозицией AGENT-CAUSED AGENCY OVER
PHYSICAL / MENTAL EVENT, например: I let Mark open the tin with a knife. I made John scare her with a
knife in his hand.
Выводы. В результате исследования отмечено, что в контексте каузативных конструкций у глаголовсвязок let и make чаще всего актуализируется тип каузации, который Л. Талми назвал ''enabling causation'': We
let the blast furnace cool down by extinguishing the fire. I made the water drain from the tank by pulling the plug.
Представляется перспективным сопоставительный анализ семантики и структуры каузативных
конструкций с привлечением большего количества глаголов-связок на материале разноструктурных языков.
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Бєссонов Н. Ю. Особливості семантики дієслова-зв’язки як компонента каузативної конструкції.
Статтю присвячено встановленню й опису семантичних особливостей каузативних дієслів-зв'язок, які
функціонують у складі каузативних конструкцій та є їх основним елементом. Сформовано корпус
англійських каузативних дієслів. Визначено найбільш частотні каузативні дієслова-зв'язки. За допомогою
лексикографічних джерел встановлено їх семантичний обсяг. У ході семантичного аналізу використано
методику моделювання каузативного значення, запропоновану Л. Талмі. Встановлено, що семантичні та
синтаксичні особливості аналізованих дієслів впливають на характер їх функціонування у контексті.
Ключові слова: каузація, каузативна конструкція, каузативне дієслово-зв'язка.
Byessonov N. Yu. Semantic Peculiarities of a Linking Verb as a Component of the Causative Construction.
The article addresses the identification and description of semantic features of English causative linking verbs.
The verbs under study function as part of causative constructions and as their principal element. In the cause of
the research the corpus of English verbs with the causative semantics has been formed. The most frequent
causative linking verbs have been singled out. Their semantic peculiarities have been described. L. Talmy’s
semantic modelling approach has been applied to the interpretation of the causative linking verbs meaning.
Semantic and syntactic features of the verbs in question turned out to have a direct impact on their use.
Key words: causation, a causative construction, a causative linking verb.
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ВИВЕДЕННЯ ІМПЛІКАТУР ІЗ СТИЛІСТИЧНОЇ ФІГУРИ ОКСИМОРОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ
ОПЕРАЦІЇ ЛОГІЧНОЇ ІМПЛІКАЦІЇ
У статті окреслено механізм виведення імплікатур із стилістичної фігури оксиморону. Автор подає
визначення стилістичної фігури оксиморону та обґрунтовує доцільність застосування логічної
імплікації задля виведення імплікатур із цієї стилістичної фігури мови. У науковій розвідці з точки зору
математичної логіки визначено поняття імплікації та сформульовано основні властивості імплікації. У
таблиці істинності для імплікації показано, яких значень набуває висловлювання А → В при заданих
значеннях А і В. За допомогою операції логічної імплікації наведено тлумачення імплікатур в
оксиморонних висловлюваннях.
Ключові слова: імплікатура, оксиморон, операція логічної імплікації, таблиця істинності для імплікації,
істине висловлювання, хибне висловлювання, антецедент, консеквент.
Постановка проблеми та її значення. У проблематиці сучасної комунікативної лінгвістики основне
місце належить прагматичному підходу до вивчення імпліцитних аспектів значення висловлювань. На
сучасному етапі розвитку лінгвопрагматики помітною є тенденція до превалювання імпліцитних смислів
над експліцитними. Певна річ, це ускладнює декодування цих висловлювань, оскільки значна частина
семантичної й прагматичної інформації схована від безпосереднього сприйняття адресата й підлягає
''розшифровці'' на основі наявних фонових знань і логічних законів мислення.
Актуальність проблеми виведення імплікатур за допомогою операції логічної імплікації зумовлена
її приналежністю до сучасних лінгвопрагматичних досліджень художнього тексту, спрямованих на
розкриття інтенціонального значення стилістичних фігур мови. У цьому плані найбільш яскравим є
оксиморон – фігура мови, що полягає у спеціально заданому поєднанні слів із протилежними або
взаємовиключними значеннями для вираження нового цілісного поняття чи окремого явища, що в
оригінальній формі привертає увагу до його суперечливої природи.
Як відомо, у ситуації непрямого інформування мовець не приховує своєї мети, однак він не називає її,
а надає адресату можливість самому розпізнати інтенцію висловлювання. Таким чином, інтерпретуючи
непряме висловлювання, адресат має здійснити низку логічних операцій по виявленню у тексті так
званих імплікатур, тобто прихованих змістів або, за виразом В. З. Демьянкова, ''висновків, що
напрошуються'' [1: 28-36].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Імпліцитний спосіб представлення категорій плану змісту
широко вивчався і продовжує досліджуватись у вітчизняній лінгвістиці. Зокрема, імплікатуру як спосіб
трансляції емоцій мовця на матеріалі сучасного англомовного емотивного дискурсу вивчав В. О.
Велівченко. У німецькомовному дискурсі когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів
досліджувала Л. Р. Безугла. Поетику імпліцитних смислів художнього твору в своїй дисертаційній роботі
розглядає М. М. Нагорна. Х. Дяків у науковій статті аналізувала імплікатури спілкування в ситуації
застереження. Проблему передачі імплікатур тексту оригіналу в тексті перекладу вивчала А. С. Ольховська.
О. Л. Доценко розглядав комунікативні імплікатури в процесуальному законодавстві України.
Однак варто зазначити, що питання виведення імплікатур iз стилістичних фігур мови за допомогою
операції логічної імплікації не було предметом спеціальних досліджень, і тому метою нашої статті буде
проаналізувати механізм виведення імплікатур зі стилістичної фігури оксиморону.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
– з’ясувати теоретичні засади вивчення поняття імплікатури;
– охарактеризувати стилістичну фігуру оксиморону;
– розглянути логічну операцію мислення – імплікацію iз точки зору математичної логіки;
– вивести імплікатуру зi стилістичної фігури оксиморону на прикладі уривку з поезії
Василя Симоненка ''Тиша і грім'', який було обрано матеріалом дослідження.
Виклад основного матеріалу. Імплікатури як прагматичний феномен привернули до себе увагу
після прочитання Г. П. Грайсом циклу лекцій у Гарвардському університеті в 1967 р. і наступною серією
його публікацій ''Logic and Conversation''; ''Further Notes on Logic and Conversation'' [2; 3].
Херберт Пол Грайс увів поняття імплікатури, що визначається як реальний смисл непрямого (або
неконвенційного) висловлення. Імплікатура разом iз пресупозицією, фоновими знаннями і підтекстом
становить загальний імпліцитний план висловлення. На відміну від пресупозиції і фонових знань,
імплікатура стосується не дискурсу загалом чи його структурно-тематичних блоків, а висловлень,
розташованих поряд, визначає їх логіко-змістовий зв’язок.
© Маслюк М. Г., 2014
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Оскільки метою нашої статті є виведення імплікатур з оксиморону, то наступним етапом буде
характеристика оксиморона як стилістичної фігури.
Оксиморон (від грецьк. оxymoron – дотепно безглуздий) – троп, у якому поєднано два слова чи
поняття, що їх, на перший погляд, можна вважати діаметрально протилежними, логічно несумісними.
Проте за їх допомогою утворюється нова, складна, якоюсь мірою суперечлива, але несприйнятливосприйнятна яскрава думка, що своїм змістом посідає середнє місце в словесному виразі.
Експресивність оксиморона як вторинного номена полягає, по-перше, в можливості оцінного,
образного позначення об’єкта дійсності, поняття, увиразнення його предметно-логічного значення за
допомогою скерованої інтенсифікації ознак, що їх позначають стрижнева та залежна лексеми
словосполучення. По-друге, оксиморонне словосполучення – виразник певного експресивностилістичного забарвлення: піднесення, зниження, мейоративності, пейоративності, осуду, іронії
тощо – залежно від умов контексту твору [4: 12].
Уміле використання оксиморонів надає мовленню витонченості й дотепності, тому поети, прозаїки,
публіцисти часто вдаються до цієї фігури, зокрема в заголовках: ''Безчесна доброчесність'', ''Отруйна
протиотрута'', ''Невлаштований благоустрій'', ''Небезпечна безпека'', ''Солодкий біль'' та ін.
Як зазначалося вище, в оксимороні поєднано діаметрально протилежні, логічно несумісні й
взаємовиключні слова чи поняття. А відтак, щоб вивести імплікатуру з оксиморонних висловлювань, нам
потрібно звернутися до розділу математичної логіки, а саме логіки висловлювання.
Насамперед, розглянемо логічну операцію мислення – імплікацію. У лінгвістику поняття ''імплікації''
прийшло з логіки і як філологічний термін є багатозначним. Імплікація – найбільш загальний термін,
яким позначаються всі види імпліцитних зв’язків у тексті. Для позначення конкретних видів імплікацій у
лінгвістиці використовуються поняття ''імплікатура'', ''підтекст'', ''фонові знання''.
Розглянемо основні характеристики імплікації iз точки зору математичної логіки.
Однією з особливостей імплікації як логічного терміна, є те, що прості висловлювання, поєднані
імплікацією, не можна переставляти місцями, бо це змінить логічне значення складного висловлювання.
Кожне з простих висловлювань, які входять до імплікативного висловлювання має спеціальну назву,
відповідно до функцій, які воно виконує у складному.
Висловлювання з початковим ''якщо'' і яке стоїть перед словом ''то'', називають антецедентом (від
латинського antecedens – попередній). Висловлювання, яке стоїть після слова "то", називають
консеквентом (з латинської consequens – наступний).
У літературі антецедент прийнято називати умовою, причиною, підставою, основою, а консеквент –
наслідком, висновком. На відміну від логічної операції, де присутні як антецедент, так і консеквент,
лінгвістика має справу лише з одним вираженим членом. Коли експліцитним є антецедент, з нього
виводиться імплікатура (''А викликає (імплікує) В''), а коли в тексті виражений консеквент, мова йде про
пресупозицію (''В випливає з А'') [5: 51-63].
Для імплікації характерна та обставина, що стверджуючи імплікацію, ми маємо пам’ятати, що ні в
якому разі не може бути так, щоб антецедент був істинним, а консеквент – хибним. Отже, імплікація
істинна у трьох випадках:
1) антецедент істинний і консеквент істинний;
2) антецедент хибний, а консеквент істинний;
3) антецедент хибний і консеквент хибний.
І лише коли антецедент істинний, а консеквент – хибний, імплікація – хибна. Це відображено в
таблиці істинності для імплікації [6: 114].
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Проілюструємо тлумачення імплікатур у стилістичній фігурі оксиморону на прикладі уривку з поезії
Василя Симоненка ''Тиша і грім''. Лінгвопрагматична інтерпретація поетичних текстів пов’язана iз
пізнанням індивідуальних інтенцій автора. Нашим завданням є розкодування цих інтендованих смислів
та виведення з них імплікатур.
У таких поетичних рядках Василя Симоненка чітко простежуємо оксиморонне висловлювання
''щасливим нещастям'', яке змушує читача замислитися над його імпліцитним змістом:
Сам я сонний ходив землею,
Але ти, як весняний грім,
Стала совістю, і душею,
І щасливим нещастям моїм.
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Спробуємо проаналізувати оксиморонний вислів ''ти стала щасливим нещастям моїм'' за допомогою
операції логічної імплікації. Нашим завданням буде вивести імплікатуру з поняття ''щасливе нещастя'', а
отже з’ясувати, чи принесло щастя ліричному герою зустріч iз дівчиною, iз його ''щасливим нещастям''.
Логічний аналіз буде здійснюватися у чотири етапи.
На першому етапі ми визначаємо пресупозицію твердження ''ти стала щасливим нещастям моїм''.
Згідно з визначенням Г. Фреге, пресупозиція не є частиною висловлювання, а лише умовою наявності у
нього істинного значення [7: 74].
Отож, пресупозицією є той факт, що дівчина існує в його житті, що бачимо з контексту вірша: ''Я і
сам жив отак ''цікаво'', / Доки в мене ти не ввійшла''.
На другому етапі з’ясовуємо, що є антецедентом та консеквентом висловлювання ''ти стала щасливим
нещастям моїм''. Для цього умовно позначаємо це висловлювання як А → В, що відповідає зв’язку між
антецедентом (А) та консеквентом (В), де можуть бути вербально вираженими як А, так і В, або лише
один iз членів формули.
Як бачимо, що з елементів формули А → В, експліцитним є лише антецедент (А), який спричинює
або імплікує консеквент. Отже, нам доведеться логічно домислювати імпліцитний зміст-наслідок.
Якщо А – ''ти стала щасливим нещастям моїм'' є експліцитно вираженим антецедентом, то В
(наслідок, консеквент) буде означати або ''я – щасливий'' або існує ще один можливий варіант – це
заперечення консеквента ( ~ В ''я – нещасний'').
На третьому етапі з формули імплікації А → B отримуємо наше робоче висловлювання: ''Якщо ти
стала щасливим нещастям моїм, то я – щасливий'', яке ми і маємо перевірити за таблицею істинності для
імплікації, що зображена вище. Отже, маємо розглянути чотири функції таблиці істинності.
1. Перша функція таблиці істинності для імплікації, а саме: ''Якщо ти стала щасливим нещастям моїм,
то я – щасливий'' є істинною. Це підтверджує той факт, що ліричний герой почав відчувати щастя, коли
дівчина з’являється у його житті.
2. Друга функція таблиці істинності має таке вираження: ''Якщо ти стала щасливим нещастям моїм, то я
– нещасливий''. Як бачимо згідно з таблицею вона є хибною, оскільки потрібно пам’ятати, що імплікація як
булева функція А → В хибна лише тоді, коли антецедент А – істинний, а консеквент В – хибний. Отож, ми
можемо вивести імплікатуру, що наявність коханої є запорукою щастя ліричного героя.
3. Із третьої функції таблиці отримуємо твердження: ''Якщо ти не стала щасливим нещастям моїм, то
я – щасливий'', що є істинним, оскільки із хибного твердження завжди слідує істинна імплікація.
4. І остання функція таблиці є істинною, а саме: ''Якщо ти не стала щасливим нещастям моїм, то я –
нещасний'', що можна вважати істинним, оскільки оксиморон ''щасливе нещастя'' виражає імпліцитний
концепт ЩАСТЯ. Отже, за відсутності коханої ліричного героя, цього ''щасливого нещастя'', він не може
бути щасливим. З попереднього контексту бачимо, що почуття змінило ліричного героя, бо раніше він
''сам сонний ходив землею''.
Це ще раз підтверджує, що імплікатурою поетичних рядків Василя Симоненка: ''Сам я сонний ходив
землею, / Але ти, як весняний грім, / Стала совістю, і душею, / І щасливим нещастям моїм'' є думка про
те, що незважаючи на суперечливість поняття ''щасливе нещастя'' і на всі труднощі, що з ним пов’язані,
прихід дівчини ''як весняний грім'' пробуджує ліричного героя від сну і дарує йому щастя.
На четвертому етапі перевіримо наше робоче твердження на основі понять ''необхідна умова'' та
''достатня умова'' події (ситуації, дії) [6: 115].
Висловлювання А (ти стала щасливим нещастям моїм ) є необхідною умовою для В (я – щасливий ),
що фіксують за допомогою імплікації: 1) В → А (''Я щасливий, якщо ти стала щасливим нещастям
моїм''); 2) ~ А→ ~В (''Якщо ти не стала щасливим нещастям моїм, я – нещасний'').
Висловлювання А (''ти стала щасливим нещастям моїм'') є достатньою умовою для В (''я –
щасливий''), що показується за допомогою імплікацій: 1) А→ В, 2) ~ В→ ~А.
Висновки. Таким чином, імплікатуру визначаємо як висновок, який адресат самостійно виводить з
певного висловлювання. Для того, щоб правильно зрозуміти суперечливий зміст, що закладений у
стилістичній фігурі оксиморону, у нашому дослідженні ми звернулися до операції логічного мислення –
імплікації. Отож, у статті було представлено механізм виведення імплікатур зі стилістичної фігури
оксиморону за допомогою операції логічної імплікації. На основі таблиці істинності для імплікації нами
була зроблена спроба проінтерпретувати ймовірний інтендований зміст, що закладений у поетичних
рядках Василя Симоненка. Аналіз дав змогу зробити висновок, що автор через оксиморон передає
суперечливий внутрішній стан людини, коли в її душі відбувається боротьба між відчуттям щастя та
усвідомленням того, що воно неминуче пов’язане з протилежним поняттям, своєю антиномією –
нещастям. Це ще раз підтверджує факт про природність, закономірність, а також неминучу необхідність
оксиморону в художній творчості, а отже, і потребу його правильної інтерпретації, що може
здійснюватися різними методами, одним з яких є – логічна імплікація.
Подальшу перспективу наукової розвідки ми вбачаємо у наступних дослідженнях механізму
виведення імплікатур з інших стилістичних фігур, зокрема антифразису.
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Маслюк М. Г. Извлечение импликатур из стилистического тропа оксиморона через операцию
логической имликации.
В статье приводится механизм определения имликатур из стилистического тропа оксиморона через
операцию логической имликации. Автор дает определение оксиморона и обосновывает
целесообразность употребления логической импликации для извлечения импликатур из этого тропа.
Анализ проводится на материале поэзии Василия Симоненко. Основываясь на операции логической
импликации, выводится толкование импликатур в оксиморонных высказываниях.
Ключевые слова: импликатура, оксиморон, логическая импликация, антецедент, консеквент.
Maslyuk M. G. Implicatures Elicitation from the Stylistic Device of Oxymoron through
the Logical Implication.
The goal of the paper is to analyze the process of implicatures elicitation from the oxymoron through the logical
implication. The study is based on Vasyl Symonenko’s poem ''Calm and Thunder'', where the pragmatic aspects
of recognition meaning are investigated. The article critically comments some definitions of the implicature,
provides the definition of oxymoron. The thorough attention is paid to the basic functions of oxymoron and its
pragmatic effect. The reasons for the logical implication usage with the aim of eliciting the implicatures from the
stylistic device have been proved and generalized; investigative perspectives have been determined.
Key words: implicature, oxymoron, logical implication, antecedent, consequent, true, false.
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ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ АВІАБУДУВАННЯ
(НА МАТЕРІАЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
У статті з’ясовані особливості англомовного дискурсу авіабудування, розглянуто підходи до
трактування поняття дискурсу та виділення його типів, зроблено спробу розмежувати поняття
''дискурс'' та ''жанр'', ''жанр'' та ''регістр'', виокремити одиницю аналізу дискурсу. Розглянуто підходи
до пояснення типу дискурсу через жанр та регістр. Також проаналізовано уривок тексту, що
належить до англомовної навчальної літератури і репрезентує приклад письмового дискурсу
авіабудування, виявлено його лінгвістичні та екстралінгвістичні особливості, механізм залежності
лексико-граматичних характеристик тексту від його жанрової спрямованості. У роботі обґрунтовано
значущість контекстного розгляду дискурсу для розробки теорії мовленнєвих жанрів.
Ключові слова: авіабудування, дискурс, жанр, регістр, тип дискурсу, тип пасажу.
Пропоноване дослідження присвячено вивченню особливостей дискурсу авіабудування, що
зумовлене підвищеним інтересом до дискурсології як сучасного напряму когнітивної лінгвістики.
Поняття дискурсу і досі не отримало єдиного визначення, яке б задовольняло прибічників різних
поглядів і парадигм, воно продовжує уточнюватися у низці досліджень (Н. Д. Арутюнова, Т. А. ван Дейк,
Р. Водак, В. І. Карасик, О. І. Морозова, К. Сміт, С. Ю. Тюрина, М. Хелідей, В. Є. Чернявська,
І. С. Шевченко, Т. В. Яхонтова), що обумовлює актуальність даної проблематики. Крім того,
важливість розвитку авіабудівної промисловості країни обумовлює необхідність підготовки
висококваліфікованих фахівців, які б були ознайомлені зі специфікою англомовних текстів у галузі для
ефективного підтримання міжнародних зв’язків і сприяння вітчизняному виробництву. Як результат,
зростає інтерес до авіаційного дискурсу. Мета здійсненої наукової розвідки полягає у виділенні
дискурсу авіабудування як окремого типу дискурсу та виявленні його специфіки. Об’єктом дослідження
виступає текст англомовного підручника з авіабудування як репрезентації письмового дискурсу
авіабудування, а предметом – його особливості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дискурс є досить широким поняттям, тому його розгляд
у межах різних підходів дає можливість якнайповніше визначити характеристики і різновиди цього
явища. Прагмалінгвістичний підхід трактує дискурс як інтерактивну діяльність учасників спілкування,
обмін інформацією, їх вплив один на одного та класифікує його за типами комунікативної тональності. З
точки зору функціонального підходу дискурс розглядається у широкому соціокультурному контексті, а
лінгвостилістичний аналіз виявляє регістри спілкування та жанрові різновиди усного та письмового
мовлення. У структуралістському баченні рівень дискурсу визначається вище за речення або
словосполучення [1]. Лінгвокультурний розгляд дискурсу допомагає встановити особливості
спілкування у межах певного етносу, визначити формульні моделі етикету та мовленнєвої поведінки
загалом, а соціокультурний – аналізує обставини та учасників спілкування як представників соціальної
групи. Дискурс як когнітивно-семантичний феномен вивчається у вигляді різноманітних моделей
репрезентації спілкування в свідомості (фреймів, сценаріїв, ментальних схем, когніотипів і т. д.) [2].
Як бачимо, лінгвістичне розуміння феномену дискурсу дуже неоднозначне. Найчастіше дискурс
розглядається у зв’язку з іншими поняттями. Найбільш поширеними для розгляду дискурсу є поняття
тексту та контексту, на яких базується тлумачення цього явища. О. І. Морозова розглядає дискурс у
зв’язку з поняттям контексту як "семіотичного простору, різноманітні аспекти якого впливають на
продукування та розуміння мовлення" [3: 135]. У цьому розумінні він прирівнюється до терміну
"ситуація" як безпосередня ситуація спілкування чи соціополітична або історична, як окремо взята, або
як її тип. Також дискурс вивчається в межах статичного та динамічного підходів. При статичному
розумінні дискурс описується як текст чи висловлювання – результат комунікативної діяльності,
"сукупність тематично співвіднесених текстів", де зміст дискурсу розкривається "у комплексній
взаємодії багатьох окремих текстів" [4: 144]. З точки ж зору діяльнісного підходу, дискурс тлумачиться
як "процес, комунікативна подія, здійснювана за посередництвом природної мови соціальна взаємодія
комунікантів" [3: 136], тобто до створення і розуміння ситуації залучається суб’єкт. У нашому розумінні
дискурс – це "текст(и) у нерозривному зв’язку з ситуативним контекстом", з урахуванням когнітивних
цільових установок адресанта у його взаємодії із адресатом [4: 147].
Дискурс також часто визначають як більш широке поняття, ніж текст, а саме "зв’язний текст у
сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними та ін.
© Носолевська В. Л., 2014
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факторами" [5: 136]. Тому аналіз дискурсивних особливостей повинен враховувати не лише особливості
тексту, але й ситуативний контекст та більш широке екстралінгвістичне підґрунтя.
І. С. Шевченко та О. І. Морозова виділяють цілу низку критеріїв для виділення типів дискурсу [6: 22],
серед яких фігурує адресатний, як такий, що орієнований на індивіда та його статусну роль. На його
основі виділяється інституціональний дискурс, який розділяється на такі підтипи, як науковий, масовоінформаційний, політичний, релігійний, педагогічний, медичний, діловий, рекламний та інші [7: 286].
Дискурс авіабудування є одним із підтипів інстутиціонального дискурсу та має свої особливості.
Авіабудування – це область науки і техніки, що включає методи, засоби та способи проектування,
конструювання, дослідження та виробництва літальних апаратів, що можуть стійко пересуватися в
атмосфері і транспортувати вантаж та пасажирів згідно цільового призначення. Таке широке визначення
галузі пояснює мультидисциплінарність авіабудівного дискурсу, адже передбачає розуміння основних
принципів, наприклад, фізики, електродинаміки, механіки, гідравліки, екології і так далі. Варто
зазначити, що інституціональний дискурс у чистому вигляді, є винятком, а не правилом [8: 55-57]. Будьякий дискурс є неоднорідним із жанрової точки зору. У межах дискурсу авіабудування ми розглядаємо
лише один жанр – підручник.
Жанри є основою класифікації дискурсу з позицій структурного моделювання [9: 336-337], вони ж
визнаються деякими ученими основною одиницею організації дискурсу [10: 78]. У широкому розумінні
теорія мовленнєвих жанрів фактично співпадає з основними положеннями дискурсивної теорії, а всі
одиниці дискурсивної системності можуть бути зведені до жанрових [10: 10]. Дискурс і жанр
співпадають у своїх головних аспектах – соціокомунікативному, соціокогнітивному і формальномовному, які у своїй сукупності характеризують як дискурс, так і жанр, а тому можуть спричиняти
труднощі при їх розмежуванні [11: 120]. На думку В. І. Карасика "дискурс проявляється у вигляді жанрів,
які представляють собою історично обумовлені формати комунікативної поведінки" [9: 353]. Описавши
типологію видів дискурсу (інстутиціонального / ритуального та персонального) та низку їх різновидів,
він виділяє у складі деяких із них різноманітні жанри [10: 66-67]. Жанри розвиваються у
соціокомунікативних ситуаціях як цілеспрямовані і завершені соціальні дії. Дискурс пронизує жанри, що
утворюються в межах певного контексту, є їх невід’ємною складовою. Тому дискурс можна розглядати
як "глобальніший" від жанрів, як такий, що обіймає жанри, розгортається у жанрах, він є абстрагуванням
особливостей висловлювань, типових для конкретного жанру [11: 120].
Отже, жанр можна визначити як відносно стійкий у тематичному, композиційному та стилістичному
планах набір когнітивних, комунікативних та формальних характеристик певної сукупності текстів у їх
зв’язку з ситуативним контекстом. Жанрове розрізнення проводиться у два способи: екстралінгвістичний
та лінгвістичний. Перший спосіб побудований на приналежності до однієї дискурсивної спільноти, а
другий має справу з композицією, або жанровою схемою тексту, та з його лексико-граматичними
характеристиками [12: 11]. Жанр реалізується за допомогою регістру, який теж є абстрактною
категорією, що міститься і реалізується у жанрі. Регістр накладає обмеження на вибір лексичних засобів
та синтаксичних структур відповідно до комунікативної специфіки та контексту певної ситуації, а жанр є
засобом досягнення цілей у певних ситуаціях, для яких результатом виступають когнітивна організація і
композиційна структура тексту [11: 123]. Вони обидва потребують мовного вираження у вигляді тексту,
певних лексико-граматичних засобів, текстової організації та структури.
Регістр складається з наступних контекстних змінних: специфіки каналу комунікації , або ж способу
комунікації (mode), змісту (конфігурації) соціальних ролей учасників комунікації (tenor) та тематичної
сфери, або простору комунікації (field) [13: 29-41]. Поняття специфіки каналу комунікації (mode)
визначає роль, яку мовлення відіграє у взаємодії комунікантів, описує форму та символічну організацію
тексту. Поняття змісту (конфігурації) соціальних ролей (tenor) описує, у яких соціальних стосунках
перебувають учасники комунікації. Тематична сфера, або простір комунікації (field) визначає сферу
функціонування мови, вид соціальної взаємодії комунікантів [13: 29-41].
Для аналізу дискурсу ефективним є вибір такої одиниці аналізу як тип пасажу [12: 11], тобто деякого
більш-менш логічно завершеного уривку тексту, який часто співпадає з абзацом.
А. О. Кібрик виділяє такі типи пасажів [12:11]:
• розповідний: потребує присудків у вигляді динамічних дієслів доконаного виду минулого часу,
включає велику кількість займенників третьої особи;
• описовий: містить багато іменних та стативних предикацій;
• пояснювальний: характеризується маркерами узагальнення, родовими іменними групами,
стативними дієсловами;
• інструктивний: містить імперативи;
• аргументативний: використовує маркери необхідності та інших модальних значень.
Схожу класифікацію знаходимо у К. Сміт. Типи пасажів (modes of discourse) розрізняються між
собою за двома основними ознаками. Перша із них – це типи одиниць, притаманних певному дискурсу:
ситуації (eventualities), які, у свою чергу, поділяються на події (events), стани (states), властивості (general
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statives) та абстрактні сутності (abstraction), які включають в себе факти (facts) і пропозиції (propositions).
Другою розмежувальною ознакою є характеристика протікання тексту відносно мовного часу (principle
of advancement), тут виокремлюються темпоральні (часові) типі пасажів, локалізовані у часі (temporal) та
атемпоральні (позачасові) (atemporal) [14].
Нижче наведена коротка характеристика типів пасажів за К. Сміт:
• наратив (narrative): описує події та стани, є часовим та динамічним;
• опис (description): описує події та стани, є часовим, але статичним, тобто описує просування у
просторі, а не часі;
• репортаж (report): описує події, стани та властивості, є часовим та динамічним, закріплюється у
моменті мовлення;
• повідомлення (information): описує властивості, є позачасовим;
• аргументація (argument): описує властивості, факти та пропозиції, є позачасовим.
Як бачимо, наведені класифікації є схожими: наратив відповідає розповідному типу, опис –
описовому, повідомлення – пояснювальному, аргументація – аргументативному, а репортаж –
інструктивному. У нашому дослідженні ми використовуємо систему виділення типів пасажів К. Сміт,
доповнюючи її характеристиками із першої.
Для визначення особливостей авіаційного дискурсу звернемося до англомовного уривку тексту із
підручника. Цей приклад не був обраний нами довільно – ми намагалися підібрати його так, щоб
проілюструвати найважливіші особливості матеріалу. Пояснимо наші міркування щодо наведеного
нижче уривку[15].
For the reciprocating engine pilot, the turbine engine fuel system is perhaps one of the most baffling (1). Its
wide range of operating conditions demands a very sophisticated and responsive system, but the criticality of
high-altitude operation also requires that the system be almost foolproof (2). Control of turbine engine power is
achieved by varying fuel flow, but in the case of turbopropeller engines, the propeller is the additional
consideration (3). In that situation, thrust control is through two variables: fuel flow and propeller blade
angle (4). Turbine-powered aircraft have a very wide vertical operating range that spans from sea level to more
than 45,000 feet (5). This encompasses drastic temperature and pressure changes for which the fuel system must
continually and automatically adjust (6). Several critical problems can result from improper fuel flow (7).
For instance, given the ambient conditions, the fuel flow becomes too high for the mass airflow through the
engine (8). A major problem that can result from this condition is called rich blowout (9). Rich blowout refers
to the condition where the amount of oxygen in the air becomes insufficient to support combustion (10). Extra
fuel that is added cools the fuel / air mixture below the combustion temperature and literally puts out the
fire (11). If the fuel quantity is reduced too much, that might cause the turbine blade temperatures to exceed the
maximum permissible temperature (12). If the lean condition continues, it might become insufficient to support
combustion, given the airflow, and the flame will extinguish (13). This condition is known as lean die-out (14).
Спершу охарактеризуємо особливості дискурсу авіабудування, зв’язані з регістром. Описуючи
тематичну сферу комунікації, зазначимо, що об’єктом дослідження тут виступає паливна система літака з
газотурбінним двигуном. Дана технологія почала розвиватися ще на початку ХХ ст., а тому є досить
вивченою. Щодо соціальних ролей, "діалог" відбувається між автором, якого в даному випадку можна
назвати викладачем, та аудиторією, яка під час читання підручника виконує роль студентів. Звідси стає
зрозумілою мета тексту – пояснення матеріалу.
У плані специфіки каналу комунікації наведений текст відзначається такими характеристиками:
• невисокий рівень формальності, що пояснюється наміром автора створити атмосферу
невимушеності, що слугувала б ефективності засвоєння тексту;
• відсутність гіпотетичності, полемічності, посилань на дослідження інших учених, що може
вказувати на вираження авторського ставлення до тематики. Проте, ураховуючи той факт, що технології,
про які йдеться у тексті є загальновідомими, пояснимо відсутність посилань звичайною непотрібністю,
адже мова йде про обговорення практики, а не теорії;
• вираження особистого ставлення через використання прикметників (1) та модальних дієслів (6, 7,
12, 13);
• використання неточної, приблизної інформації та інтенсифікації (2, 5, 8, 11, 12);
• пояснення матеріалу за допомогою прикладів (8) та опису гіпотетичних ситуацій (12, 13),
застосування цифрових даних (5), великої кількості термінів, назв обладнання та моделей обладнання;
• застосування графічних засобів, наприклад, шрифтове виділення уведених термінів (9, 14),
використання великої кількості ілюстрацій, формул;
• поділ підручника на розділи та параграфи за темами.
Наведений список характеристик тексту описує жанрові і дискурсивні особливості. До останніх
також відносимо типи пасажів. Наведений текст є прикладом пасажу "опис", що є найбільш характерним
для нашого матеріалу. Він описує стани техніки і середовища, гіпотетичні події, які трапляються у
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певній послідовності. Увага читача "переміщається" між етапами ситуацій, проте самі ситуації є
статичними через узагальнююче, хабітуальне значення форми Present Simple.
Взагалі, найбільш поширеними у дискурсі авіабудування є типи пасажів "опис", "наратив" і
"повідомлення", які служать меті навчання: описують та пояснюють верифіковані наукові положення,
розповідають про історію дослідницького процесу і надають довідкову інформацію.
Як бачимо, соціальний контекст є визначальним для жанру, який залежить від регістру, де зміст
соціальних ролей визначає мету повідомлення, а вже від неї залежить специфіка каналу комунікації,
тобто вибір лексики, конструкцій, інформації. Лінгвістичні особливості спричиняються саме
ситуаційним контекстом, тобто умовами, в яких текст був продукований. Можемо зробити висновок, що
тексти різних жанрів будуть мати різні особливості каналу комунікації, незалежно від соціальних ролей
та тематичної сфери, які комунікант обирає сам при творенні тексту, а також якими керується для його
розуміння. Сприймаючи дискурс на рівні жанру, читач конструює ментальні структури для сприйняття
тексту та застосовує різні стратегії, вибір яких здійснюється на основі того, ким створений текст та
фонових знань про очікуваний набір тем, характерний для певного типу дискурсу [16: 149].
Авіаційний дискурс може реалізуватися у різних формах інституціонального дискурсу, тому
перспективним є подальше вивчення особливостей кожного окремого жанру. Оскільки будь-який жанр
не є однорідним за своїм змістом, адже може включати функції повідомлення, аргументації, пояснення,
наративу і т. д., великий інтерес викликає вивчення типів пасажів для подальшої розробки жанрової
теорії, виділення та диференційованого вивчення мовленнєвих жанрів із притаманним їм
характеристиками на різних рівнях мови.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Тюрина С. Ю. Дискурс как объект лингвистического исследования [Електронний ресурс] / С. Ю. Тюрина. –
Режим доступу : http://globalteka.ru/referat/doc_details/11027.html. (дата використання: 15.03.2013).
2. Карасик В. И. О типах дискурса [Електронний ресурс] / В. И. Карасик // Языковая личность :
институциональный и персональный дискурс : [сб. науч. тр.]. – Волгоград : Перемена, 2000. – С. 5–20. –
Режим доступу : http://shtab.russian-latvia.info/main.php?w2=pressa&id=1027. (дата використання: 15.03.2013).
3. Морозова О. І. Дискурс як когнітивно-комунікативна подія / О. І. Морозова // Науковий вісник Волинського
національного університету імені Лесі Українки, серія "Філологічні науки. Мовознавство". – 2010. – № 7. –
С. 134–137.
4. Чернявская В. Е. Лингвистика текста : поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность /
В. Е. Чернявская. – М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. – 248 с.
5. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / [под общей ред. В. Н. Ярцевой]. – М. : Большая
Российская Энциклопедия, 1998. – 685 с.
6. Шевченко І. С. Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність / І. С. Шевченко, О. І. Морозова // Дискурс
як когнітивно-комунікативний феномен. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005. – С. 21–28.
7. Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.
8. Wodak R. Disorders of discourse / R. Wodak. – London : Addison Wesley Publishing Company, 1996. – 216 p.
9. Карасик В. И. Языковые ключи / В. И. Карасик. – Волгоград : Парадигма, 2007. – 520 с.
10. Дементьев В. В. Теория речевых жанров / В. В. Дементьев. – М. : Знак, 2010. – 600 с. – (Коммуникативные
стратегии культуры).
11. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : [монографія] / Т. В. Яхонтова. – Львів :
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 420 с.
12. Кибрик А. А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов / А. А. Кибрик // Вопросы
языкознания. – 2009. – №2. – С. 3–21.
13. Language, Context, and Text : Aspects of Language in a Social Semiotic Perspective / [eds. Halliday M. A. K.,
Hasan R.]. – Oxford : Oxford University Press, 1989. – 126 p.
14. Smith C. Modes of discourse : The local structure of texts / C. Smith. – Cambridge : Cambridge university press,
2004. – P. 8–25.
15. Lombardo D. Advanced Aircraft Systems / D. Lombardo. – New York : McGraw Hill Professional, 1993. – 368 p.
16. Van Dijk T. Discourse and Context. A Sociocognitive Approach / Teun van Dijk. – New York : Cambridge
University Press, 2008. – 267 p.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Tiurina S. Yu. Diskurs kak obiekt lingvisticheskogo issledovaniia [Discourse as Object of Linguistic Studies]
[Elektronnyy resurs] / S. Yu. Tiurina – Rezhym dostupu : http://globalteka.ru/referat/doc_details/11027.html. (data
vykorystannia : 15.03.2013).
2. Karasik V. I. O tipakh diskursa [About Discourse Types] [Elektronnyi resurs] / V. I. Karasik // Yazykovaia lichnost
: institutsionalnyi i personalnyi diskurs [Language Personality : Institutional and Personal Discourse] : [sb. nauch.
tr.]. – Volgograd : Peremena, 2000. – S. 5–20. – Rezhym dostupu : http://shtab.russianlatvia.info/main.php?w2=pressa&id=1027. (data vykorystannia : 15.03.2013).
3. Morozova O. I. Dyskurs yak kognityvno-komunikatyvna podiya [Discourse as a Cognitive and Communicative
Event] / O. I. Morozova // Naukovyi visnyk Volynskogo natsionalnogo universytetu imeni Lesi Ukrainky, seriia

264

В. Л. Носолевська. Особливості англомовного дискурсу авіабудування (на матеріалі навчальної літератури)

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

"Filologichni nauky. Movoznavstvo" [Scientific Journal of the Volyn National University Named after Lesya
Ukrainka, Series ''Philological Sciences. Linguistics'']. – 2010. – № 7. – S. 134–137.
Cherniavskaia V. E. Lingvistika teksta : polikodovost, intertekstualnost, interdiskursivnost [Text Linguistics : Polycode,
Intertextuality, Interdiscoursivity] / V. E. Cherniavskaia. – M. : Knizhnyi dom "LIBROKOM", 2009 – 248 s.
Yazykoznanie. Bolshoi entsyklopedichesliy slovar [Linguistics. Big Encyclopedic Dictionary] / [pod obshchey red.
V. N. Yartsevoy]. – M. : Bolshaia Rossiiskaia Entsyklopediia, 1998. – 685 s.
Shevchenko I. S. Dyskurs yak myslennevo-komunikatyvna diialnist [Discourse as Thought and Communication] /
I. S. Shevchenko, O. I. Morozova // Diskurs yak kognityvno-komunikatyvnyi fenomen [Discourse as a Cognitive
Communicative Phenomenon]. – Kharkiv : HNU imeni V. N. Karazina, 2005. – S. 21-28.
Karasik V. I. Yazykovoi krug : lichnost, kontsepty, diskurs [Language Circle : Personality, Concepts, Discourse] /
V. I. Karasik. – Volgograd : Peremena, 2002. – 477 s.
Wodak R. Disorders of discourse / R. Wodak. – London : Addison Wesley ublishing Company, 1996. – 216 p.
Karasik V. I. Yazykovye kliuchi [Language Keys] / V. I. Karasik. – Volgograd : Paradigma, 2007. – 520 s.
Dementiev V. V. Teoriia rechevykh zhanrov [Theory of Speech Genres] / V. V. Dementiev. – M. : Znak, 2010. –
600 s. – (Kommunikativnye stratigii kultury).
Yakhontova T. V. Lingvistychna genologiia naukovoi komunikatsii : [monografiia] [Linguistic Genology of Academic
Communication] / T. V. Yakhontova. – Lviv : Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2009. – 420 s.
Kibrik A. A. Modus, zhanr i drugie parametry klassifikatsyi diskursov [Mode, Genre and Other Parameters of
Discourse Classification] / A. A. Kibrik // Voprosy yazykoznaniia [Linguistic Questions]. – 2009. – № 2. – S. 3–21.
Language, Context, and Text : Aspects of Language in a Social Semiotic Perspective / [eds. Halliday M. A. K.,
Hasan R.]. – Oxford : Oxford University Press, 1989. – 126 p.
Smith Carlota S. Modes of discourse : The local structure of texts / C. Smith. – Cambridge : Cambridge university
press, 2004. – P. 8–25.
Lombardo D. Advanced Aircraft Systems / D. Lombardo. – New York : McGraw Hill Professional, 1993. – 368 p.
Van Dijk T. Discourse and Context. A Sociocognitive Approach / Teun van Dijk. – New York : Cambridge
University Press, 2008. – 267 p.

Матеріал надійшов до редакції 17.02. 2014 р
Носолевская В. Л. Особенности англоязычного дискурса авиастроения
(на материале учебной литературы).
В статье выяснены особенности англоязычного дискурса авиастроения, рассмотрены подходы к
трактовке понятия дискурса и выделения его типов, сделана попытка разграничить понятия ''дискурс'',
''жанр'' и ''регистр'' для определения типа дискурса. Проанализирован отрывок текста,
репрезентирующий пример письменного дискурса авиастроения, обнаружены его особенности и
механизм зависимости лексико-грамматических характеристик текста от его жанровой
направленности. Обоснована важность понятия дискурса для теории речевых жанров.
Ключевые слова: авиастроение, дискурс, жанр, регистр, тип дискурса, тип пассажа.
Nosolevska V. L. Peculiarities of Aircraft Building Discourse in English
(Case Study of Educational Literature).
The article clarifies peculiarities of the aircraft building discourse in English, considers several approaches to
the interpretation of the notion of discourse and discourse types distinguishing, deals with the notions of
''discourse'', ''genre'' and ''register'', discusses the possible entity of the discourse analysis. It also reveals
several approaches for the discourse types study considering their genre and register. The study analyzes a
passage of the text that belongs to the English educational literature and serves as an example of aircraft
building written discourse, reveals its linguistic and extralinguistic peculiarities and the mechanism of lexical
and grammatical features and the genre type correlation. This article corroborates the importance of the notion
of discourse for genre theory.
Key words: aircraft building, discourse, genre, register, discourse type, passage type, mode of discourse.
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МОДЕЛІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГIЧНИХ ОДИНИЦЬ З
ГЕНДЕРНИМ КОМПОНЕНТОМ
Статтю присвячено дослідженню особливостей опису фразеологічних одиниць з гендерним компонентом у
лексикографічних виданнях англійської мови. У нiй розглянуто концепцію фразеологічного значення та
встановлено роль, яку в даному значенні грає гендерний компонент. З’ясовано структуру словникової
статті, що дозволяє детальніше розглядати завдання, пов’язанi зi складанням англійських фразеологічних
словників. Проаналізовано основнi пiдходи до класифікації cловникових дефініцій як найбільш ілюстративних
компонентів з точки зору гендерної інформації, що міститься у фразеологічний одиниці. Виділено
найпоширеніші типи лексикографічних моделей фразеологічних одиниць з гендерним компонентом, що
репрезентованi в iдiоматичних словниках англійської мови.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, гендерний компонент, модель лексикографічної репрезентації.
У зв’язку із стрімким розвитком суспільства дослідження гендерного аспекту набуває все більшої
значущості. З'являється все більше напрямів, орієнтованих на дослідження проявів гендера на різних
мовних рівнях, включаючи фразеологію. Вельми перспективною в цьому сенсі є лексикографія, що
доказано зростаючим інтересом до аналізу маніфестацій гендерного компоненту у лексикографічних
виданнях різних мов (О. А. Васькова, Ю. В. Вiшнякова, А. Грем, М. С. Колеснiкова, К. Креймерi) [1-5].
Адже, ''сучасна лексикографія являє собою синтетичну інформаційно-пізнавально-методологічну науку,
яка лежить на стику різних інформаційних технологій, комп'ютерного мовознавства, практичних
наукових експериментів, загальної та педагогічної лінгвістики'' [6: 12].
Зв'язок гендерної лінгвістики і фразеології стає усе більш нерозривним та сприяє подальшому
відображенню цих взаємодій у фразеографiчнiй системi англійської мови. Саме ці рефлексiї сприяють
необхідності описати специфіку декодування значення гендерного компонента фразеологічних одиниць
у лексикографічних виданнях, що обумовлює актуальність дослідження.
Мета роботи полягає у встановленні та описi особливостей лексикографічного вiдображення гендерно
маркованих фразеологічних одиниць, якi i є об’єктом даного дослідження. Предметом є особливості
лексикографічного вiдображення гендерно маркованих фразеологічних одиниць у словниках англійської
мови. Матеріал дослідження складають 1300 фразеологічних одиниць з гендерним компонентом, отримані
методом суцільної вибірки з сучасних фразеологічних словників [7-10]. Емпіричний матеріал було дібрано
з урахуванням структурного та семантичного критеріїв. Перший мав на увазі відбір фразеологізмів, що
містять в структурі лексеми-індикатори чоловічої або жіночої статі (man, boy, girl, lady i т. п.), наприклад:
Lady Luck 'Пані Удача' – chance personified as a controlling power in human affairs. Семантичний критерій
застосовувався до фразеологізмів, які містять у своєму значенні експліцитнi або імпліцитні гендерні
характеристики: mutton dressed as lamb – a middle-aged or old woman dressed in a style suitable for a much
younger woman 'жінка середнього віку або літня жінка, що одягнена не за віком'.
Для того, щоб повною мірою розкрити і описати особливості фразеологічних одиниць з гендерним
компонентом, необхідно детально вивчити специфіку фразеологічного значення і встановити, яку роль в
даному значенні грає гендерний компонент. За основу для даної роботи бралася концепція
фразеологічного значення В. М. Телії [11], яка виділяє наступні макрокомпоненти семантичної
структури ідіоми: дескриптивний макрокомпонент, який відповідає за логіко-понятійний аспект
дійсності і відображає обсяг лексичного поняття; оцінний макрокомпонент, який підкреслює цінність
поняття, що відображається ідіомою; мотиваційний макрокомпонент, що позначає образ, який відповідає
можливому стану справ у реальності чи належить до ірреального подання дійсності; емотивний
макрокомпонент, або все емоційне в семантиці ідіоми; стилістичний макрокомпонент, що сприяє
посиленню або дисонансу емотивної модальності; граматичний макрокомпонент, що дає відомості про
фонетичні, морфологічні, синтаксичні особливості і їх зміст. Завдяки I. В. Зиковiй, поряд з усіма
макрокомпонентами фразеологічного значення, уможливлюється виділити гендерний макрокомпонент,
який, накладаючись на дескрипцію фразеологізму, сприяє коректному відображенню культурних
концептів мужності і жіночності. Гендерний макрокомпонент знаходиться у взаємодії з іншими в
семантиці ідіоми, але складність його фіксації у семантиці ідіоми полягає в можливості розсіювання
гендерних характеристик по всіх макрокомпонентах фразеологічного значення у разі відсутності
експліцитних маркерів, що вказують на особу чоловічої або жіночої статі. Тому, щоб зафіксувати
гендерний компонент у структурi фразеологічного значення необхiдно проаналiзувати усi його
© Павленко Н. О., 2014
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макрокомпоненти ''за допомогою розкриття різних механізмів імпліцитної реалізації гендерного
компонента в значенні фразеологізму'' [12: 31].
Аналiз гендерно маркованих фразеологiзмiв демонструє, що гендерний компонент може бути
зафiксовано у рiзний спосіб: формально – гендерний компонент може бути реалізований у структурi
ідіоми та ніяким чином не впливати на семантичнi характеристики одиницi (an Aladdin's cave 'печера
Алладина' – a place full of valuable objects 'мiсце, де багато цiнних речей'); або навпаки – структура
фразеологiзму не сигналізує про наявність будь-яких гендерних маркерів, але її тлумачення мicтить
найменування статi або її метафоричне переосмислення (a big fish in a small pond – a person seen as
important and influential only within a limited scope of a small organization or group 'людина, що має вплив
тільки в межах маленької організації або групи'). Або навіть гендерні характеристики, якi вказують на
стать, можуть бути експлiкованi як в структурi фразеологічної одиницi, так i в дефініції, або навiть
співпадати: angry young man 'сердитий молодий чоловiк' – a young man who feels and expresses anger at the
conventional values of society around him 'молода людина, яка вiдчуває i виражає гнів iз приводу
консервативних цінностей cуспiльства навколо нього'.
Для створення моделей лексикографічної репрезентації фразеологiчних одиниць з гендерним
компонентом необхідно визначити відношення до таких ключових питань фразеографії, як структура
словникової статті, що дозволяє детальніше розглядати теоретичні і практичні завдання, якi пов'язані зі
складанням словників. Як зазначає Т. В. Лiховiдова: ''Трактування словникової статті як особливого
самостійного типу тексту дозволяє розглядати його інформативність як в аспекті цілісності, так і в
аспекті розчленованості. Це дає можливість в дослідницьких цілях аналізувати кожну частину
словникової статті окремо і в той же час враховувати її взаємодію з іншими частинами цілого'' [13: 60].
У межах гендерних досліджень найбільш доцільним підходом до структури словникової статті
представляється її трактування як специфічного типу мовної комунікації, що дає змогу отримати
розуміння інформації, яка міститься у фразеологізмі. У фразеологічних виданнях англійської мови
розрізняються два типи словникової статті: повна і скорочена. Повна структура словникової статті
ділиться на чотири частини: одиниця, що підлягає тлумаченню; дефініція; глоса; ілюстративний приклад.
Наприклад: a mummy's / mother's boy 'мамин синочок' – a boy or man who allows his mother to have too
much influence on him. British & Australian. Derek's a bit of a mummy's boy. He finished with his last
girlfriend because his mother disapproved [8]. Як стає очевидним iз прикладу, даний тип словникової статті
містить фразеологізм, глосу, що свідчить про територіальну приналежність ідіоми, тлумачення та
вживання даної ідіоми у контексті.
У свою чергу, скорочена структура складається з: одиниці, що підлягає тлумаченню; дефініції; глоси
або ілюстративної частини. Прикладом цього може слугувати ідіома: the men in grey suits 'чоловіки в
сірих костюмах' – men in business or politics who have a lot of power and influence although the public does
not see them or know about them. As usual, it is the men in grey suits who will decide the future of the industry
[10]. На вiдмiну вiд попереднього типу, ця словникова стаття обмежується тільки фразеологічною
одиницею, тлумаченням і контекстним використанням даної ідіоми (або прикладом з її участю).
Це вказує на те, що одиниця, що тлумачиться, і дефініція є фіксованими розділами словникової статті,
а глоса й ілюстративна частина – взаємозамінні. Але найбільш ілюстративною із точки зору
лексикографічного дослідження гендерного компонента фразеологізму є його дефініція, яка ''складає
частину тлумачення, але при цьому найбільш істотну і важливу частину, що містить основну семантичну
характеристику фразеологічної одиниці'' [14: 15]. Адже дефініція є опорним компонентом словникової
статті, а саме, стрижнем для глоси й ілюстративної частини, які істотно доповнюють її, створюючи тим
самим більше можливостей для аналізу фіксації гендерного компонента.
Теоретично, можна представити словникову статтю, що складається з фразеологізму, що тлумачиться
і його дефініції, але практика показує, що зазвичай фразеологічні словники не мають двохкомпонентної
структури словникової статті. Це можна пояснити тим, що дефініція тлумачить тільки денотативносигніфікативний аспект значення та не може давати вичерпних характеристик щодо трактування
фразеологічної одиниці. I. В. Арнольд визначає лексичні трансформації (тобто словникові дефініції) як
заміну ряду, який пояснюється іншим, тотожним першому по денотативному значенню [15: 60].
''Однією з основних лексикографічних проблем, пов’язаних зi словниковими визначеннями, є
проблема уніфікації словникових дефініцій, спробою вирішення якої постає опрацювання типології
словникових статей, що виступає водночас як теоретичне обґрунтування практики i як практичне
завдання теорії лексикографії'' [16: 151].
У практиці складання фразеологічних словників знаходять застосування найрізноманітніші типи
дефініцій, від однослівної до досить об'ємної розгорнутої дефініції. Тому для достовірного тлумачення
значення гендерно маркованих фразеологiзмiв необхідно досить чітко їх розрізняти. Одним iз варiантiв
класифiкацiї є типологія словникових дефiнiцiй Х. Касареса, що має наступний характер: 1) реальнi
визначення, якi розкривають суть предмета та можуть бути: генетичними, описовими або
телеологiчними (тими, що вказують на мету); 2) номiнальнi визначення (логiчнi), якi вказують на
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найближче родове поняття або на суттєву вiдмiнну ознаку; 3) використання синонiмiчного або
антонiмiчного еквiвалента [17: 174].
Наступним, найбiльш поширеним способом є класифікація, запропонована Д. I. Арбатським, яка
дозволяє виділити наступні типи словникових дефініцій: описовi, якi будуються за родо-видовим
принципом; релятивнi, у значеннi яких подаються синонiми; та дерiвацiйнi, або визначення значення за
допомогою похiдного слова [18: 81].
Р. А. Аюпова, яка займається безпосередньо описом фразеологічних одиниць, виділяє п'ять найбільш
характерних типів словарних дефініцій:
1) опис за допомогою вільного словосполучення або речення; 2) комбінований тип дефініції; 3) опис
за допомогою розгорнутої структури; 4) дефініція, яка складається з однієї лексеми; 5) дефініціяеквівалент фразеологізму або синоніма [19: 14].
Класифiкацiї, що вивчалися, та аналiз специфiки словникових тлумачень дослiджуваних одиниць
дали змогу видiлити такi типи словникових дефініцій фразеологічних одиниць:
1) описова дефiнiцiя;
2) однолексемна дефiнiцiя.
Тож, описова дефініція є найпоширенішим типом тлумачення фразеологізму, тому що, як вже вiдомо,
при дефiнуваннi практично неможливо виділити змicт фразеологізму зi складових його лексем. Такий
спосіб тлумачення є найбільш повноцінним з усіх вищезазначених, тому що розгорнуто тлумачить
одиницю за допомогою розкриття її істотних і відмінних ознак. Описові дефініції відзначаються вільним
порядком слів, використанням слів і виразів загальновживаної мови, а також відсутністю
термінологічних позначень: a Dear John letter – a letter that you send to a man telling him you want to end a
romantic relationship with him 'лист, в якому ти повідомляєш чоловіка про закінчення любовних
стосунків'. За структурою ці дефініції можуть виступати як речення (lounge lizard – a man who spends a lot
of time trying to meet rich people, especially women, in bars and at social occasions 'нероба, дозвільна гуляка;
частий відвідувач дансингів, що шукає знайомства з багатими жінками'), або як словосполучення (dogs of
war 'букв. військові пси' – mercenary soldiers 'солдати-найманці'). Однолексемна дефiнiцiя є дуже
непродуктивним типом, так як використовується тiльки у тих випадках, коли завдяки одному слову може
надати вичерпне тлумачення фразеологiчнoї одиницi, наприклад: softer sex – womankind 'жiнки'.
Без сумнівів, вибір типу дефініції, передусім, залежить від того, в якому словнику вона
використовується: в одномовному або двомовному. Тому за основу для дослідження бралися одномовні
словники, адже вони дають повний опис зазначеної одиниці, а не просто надають її переклад.
Для коректного тлумачення гендерного компонента значення фразеологічних одиниць необхідно
ретельно проаналізувати способи фіксації і реалізації гендеру в англійських словниках ідіом. Для цього,
в ходi аналiзу лексикографічних джерел було виділено такі моделi лексикографічної репрезентації
гендерного компоненту:
1) ФО + глоса+ дефiнiцiя + ілюстративний приклад:
up the duff 'вагiтна' – British informal. pregnant. At 19, he was married only because she was up the duff (he
explains gallantly) (1994 Daily Telegraph) [10].
Даний тип моделі фіксує гендерний компонент у дефініції і ілюстративнiй частинi. У свою чергу,
глоса не містить додаткових характеристик, що сприяють фіксації гендерного компонента, однак
свідчить про знижений характер ідіоми, позначаючи, що вона використовується в неформальній
комунiкації. Дана модель репрезентує найбільш розгорнутий тип словникової cтаттi. Однак це не завжди
сприяє виявленню додаткових відомостей щодо гендерної iнформацiї, яка мiститься в iдiомi, так як
встановлено, що глоса не завжди повністю і адекватно передає гендерну інформацію.
2) ФО + дефiнiцiя + ілюстративний приклад:
give the bride away [for a bride's father] 'бути весільним батьком' – to accompany the bride to the groom
in a wedding ceremony. Mr. Brown is ill. Who'll give the bride away? [10]
Як і у попередньої моделi, в планi гендерної ідентифікації, найрепрезентативнiшими є дефініція та
ілюстративний приклад. Незважаючи на те, що модель має скорочену трьохкомпонентну структуру,
відсутність глоси не впливає на тлумачення гендерного компонента значення фразеологізму.
3) ФО + дефiнiцiя + глоса:
an admirable Crichton незрівнянний Крайтон' – a person who excels in all kinds of studies and pursuits, or
who is noted for supreme competence. This expression originally referred to James Crichton of Clunie (156085?), a Scottish nobleman renowned for his intellectual and physical prowess. In J. M. Barrie's play The
Admirable Crichton (1902), the eponymous hero is a butler who takes charge when his master's family is
shipwrecked on a desert island [10].
Цей тип моделi лексикографічної репрезентації гендерного компонента характеризується наявністю
наступних складових: фразеологічна одиниця, тлумачення та розгорнута етимологічна глоса. У даному
випадку спостерігається скорочена структура словникової статті, у ході аналізу якої уможливлюється
декодування гендерного компонента завдяки лексемi person у дефiнiцii (яка може позначати денотатiв як
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чоловічої, так і жіночої статі) та етимологічним даним у глосi, що розкриває icторичну iнформацiю щодо
походження iдiоми.
Вивчення особливостей лексикографування фразеологiчних одиниць з гендерним компонентом
дозволяє зробити висновки:
1. Повноцінне лексикографічне тлумачення гендерного компонента значення фразеологізмів не
представляється можливим без дослідження структури словникової статті. Адже різностороння
лінгвістична характеристика, яку має словарна стаття дозволяє розглядати її як організований текст, що,
у свою чергу, забезпечує однозначне розуміння гендерної інформації, яку він охоплює. Аналіз
лексикографічних дефініцій фразеологізмів різних словників сучасної англійської мови дозволяє
об'єктивно визначити об'єм і зміст інформації про одиницю фразеологізму, а також виявити нові
тенденції у лексикографічній практиці.
2. Раціональним пiдходом до дослідження репрезентації гендерно маркованих iдiом в структурi
словників є видiлення окремих лексикографічних моделей, якi обмежуються трьох- або
чотирьохкомпонентною структурою. С точки зору декодування гендерного компоненту
найпоказовішими можуть бути дефініція та ілюстративна частина, але в окремих випадках i
етимологічна глоса, що часто може давати вичерпні данi стосовно походження iдiоми.
3. Дослiдження моделей лексикографічної репрезентації фразеологiчних одиниць з гендерним
компонентом демонструє, що найпродуктивнiшою є розгорнута модель, яка містить чотири компоненти,
а їх комбінація в певних випадках може сприяти розширенню і доповненню тлумачення гендерного
компонента значення англійських фразеологічних одиниць.
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Матеріал надійшов до редакції 18.02. 2014 р.
Павленко Н. О. Модели лексикографической репрезентации фразеологических единиц
с гендерным компонентом.
Статья посвящена исследованию особенностей описания фразеологических единиц с гендерным
компонентом в лексикографических изданиях английского языка. Определена структура словарной
статьи, что позволяет детальнее рассматривать задания, связанные с составлением английских
фразеологических словарей. Проанализированы основные подходы к классификации словарных
дефиниций как наиболее иллюстративных компонентов с точки зрения гендерной информации,
содержащейся во фразеологизме. Выделены распространенные типы лексикографических моделей
фразеологических единиц с гендерным компонентом.
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Ключевые слова: фразеологическая единица, гендерный компонент, модель лексикографической
репрезентации.
Pavlenko N. O. Models of Lexicographical Representation of Phraseological Units with Gender Component.
This article deals with the research of peculiarities of description of phraseological units with the gender
component in the English lexicographical sources. The structure of a dictionary entry is defined. That allows
covering more tasks, connected with English phraseological dictionary making, in more detail. The main
approaches to classifications of dictionary entries as the most illustrative components from the point of view of
the gender information, contained in phraseological units, are analyzed. The most wide-spread types of models
of the lexicographical representation of phraseological units with the gender component are singled out.
Key words: phraseological unit, gender component, model of lexicographical representation.
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ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ РЕАЛІЙ ТА ВИОКРЕМЛЕННЯ ІСТОРИЗМІВ У НІЙ
Статтю присвячено питанню класифікації реалій. Розкрито сутність понять ''реалія'' та ''історичні
реалії'' або ''історизми''. Проаналізовано різні типи класифікацій, шляхом методу порівняння визначено
їх спільні та відмінні риси. В статті досліджено основні причини формування кожного з видів
класифікації реалій, а також розглянуто найголовніші особливості кожної групи реалій. Особливу увагу
приділено історичним реаліям у структурі класифікації реалій. Встановлено, що відмінною рисою реалій
є характер їх предметного змісту, тобто тісний зв’язок, позначуваного реалією предмета, поняття,
явища з народом чи країною, з одного боку, та історичним відрізком часу, з іншого. Також було
з’ясовано, що основним принципом класифікації реалій є спосіб групування реалій за тематикою.
Ключові слова: безеквівалентна лексика, реалія, історичні реалії, історизми, національно-культурна
семантика, часова класифікація.
У будь-якій розвиненій мові існують лексичні одиниці, які притаманні тільки цій мові і відсутні в
іншій мові. Подібні лексичні одиниці найчастіше є найменуваннями предметів і явищ, характерних для
якоїсь певної культури, аналогів яких не може бути в культурі іншої країни. Реалії, аналізовані в даному
дослідженні, являють собою саме такі лексичні одиниці. А оскільки слів на позначення предметів та
явищ певної культури велика кількість, реалії вимагають певного підходу при їх класифікації. Особливу
увагу в нашій розвідці приділяємо саме історичним реаліям, оскільки з-поміж інших груп реалій вони
найменше досліджені і рідше згадуються в класифікаціях науковців-дослідників реалій.
Проблеми визначення поняття реалій та способи їх класифікації за тими чи іншими ознаками
порушувались в роботах таких вітчизняних і зарубіжних перекладознавців, як Р. Зорівчак, А. Федоров,
С. Флорін та С. Влахов, Є. Верещагін, В. Костомаров, В. Виноградов, Г. Томахін та ін.
Позначаючи явища, характерні одній культурі, та непритаманні іншій, реалії привертали та продовжують
привертати увагу дослідників, адже культурні відносини між народами розвиваються, а отже розвивається і
мова. Не менш важливими для кожного народу є історичні реалії, які, хоч і позначають те чи інше явище на
часовому проміжку історії певного етносу, все ж не мають свого якогось часового ліміту дії, адже історія
ніколи не вийде з ужитку. Історизми як одна із складових реалій наразі досліджені недостатньо. Усе
вищезазначене обумовило вибір теми дослідження та склало його актуальність.
Мета статті – визначити місце історичних реалій у структурі класифікацій реалій, а для цього
необхідно виконати наступні завдання: дослідити різні види класифікацій реалій, проаналізувати
характерні риси поділу реалій на групи, визначити особливості групування історичних реалій у кожній із
розглянутих класифікацій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін ''реалія'' позначає, з одного боку, предмети
матеріальної чи духовної культури, характерні для конкретного суспільства, народу, які виражають його
своєрідність і колорит, з іншого боку, – це слова, що позначають ці предмети і явища, таким чином,
реалії володіють національним колоритом. Саме тому реалії, зокрема історичні, виступають як
відображення національної самобутності народу.
Як лінгвістичне поняття реалії відносяться до категорії безеквівалентної лексики. Саме поняття
''реалія'' служить для позначення предмета або речі (поняття), яка існує (або існувала) матеріально.
Найчастіше реалії позначають предмети матеріальної культури, які характеризують той чи інший народ і
висловлюють національний колорит. Їм також притаманний часовий колорит: реалії швидко реагують на
зміни в розвитку суспільства. У зв’язку з цим існують реалії – неологізми, історизми, архаїзми [1: 35].
На сьогоднішній день немає єдиної класифікації реалій і дослідники пропонують різні їх види,
ґрунтуючись на тих чи інших принципах. Реалії можна розділити на різні групи, залежно від того, яке
поняття вони позначають; вони можуть бути історичними, етнічними, побутовими і т. д. У зв’язку з цим
існують різні класифікації реалій.
Найбільш розгорнута класифікація реалій запропонована в монографії С. Влахова та С. Флоріна.
Вони виділяють предметну, часову та місцеву класифікації реалій. В основі предметної класифікації
реалій лежить предмет або явище, яке називає реалія. Залежно від того, який предмет позначають реалії,
вони поділяться на три групи:
1. Географічні реалії (назви об’єктів фізичної географії, в тому числі і метеорології; назви
географічних об’єктів, пов’язаних з людською діяльністю; назви ендеміків (назви тварин і рослин).
2. Етнографічні реалії (поняття, що стосуються побуту і культури народу): 1. побутові; 2. трудові;
3. найменування понять мистецтва та культури; 4. етнічні поняття; 5. міра та гроші.
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3. Суспільно-політичні реалії (1. поняття, пов’язані з адміністративно-територіальним устроєм;
2. найменування носіїв та органів влади; 3. військові; 4. найменування організацій, звань, титулів, станів,
каст) [2: 59-65].
Згідно з часовою класифікацією реалії можна розділити на історичні та сучасні. Історичні реалії
пов’язані з певною епохою або минулим окремої соціальної групи. До них відносяться назви історичних
подій, документів, політичних, релігійних та соціальних груп. При цьому є історичні реалії, які
залишилися актуальними у свідомості носіїв даної мови, культури і вживаються в сучасній мові, а також
історичні реалії, що втратили свою актуальність, які вже мало хто вживає в повсякденному мовленні.
Такі реалії особливо важко перекладати. Історичні реалії протиставляються сучасним. Останні
вживаються в сучасній мові, позначають поняття, що існують в даний час. Г. Д. Томахін визначає сучасні
та історичні реалії як історизми та неологізми: ''Історизми – це слова, що позначають мертві реалії, а
неологізми – слова, що позначають реалії, які виникли в даний період'' [3: 8].
Місцева класифікація передбачає розгляд реалій у площині однієї або двох мов. Якщо розглядати
лише одну мову, то тут можна виділити ''свої'' та ''чужі'' реалії; ''чужі'', в свою чергу, поділяються на:
національні реалії – реалії, відомі всьому народу; локальні реалії – реалії, що належать одному наріччю
або діалекту; мікролокальні реалії – реалії, характерні для певної місцевості, сфера їх вживання
обмежується будь-яким населеним пунктом, наприклад містом чи селом.
Розглядаючи дві мови, можна виділити реалії, ''чужі'' для даної пари мов, і реалії, які для однієї мови
будуть ''своїми'', а для іншої – ''чужими''. При розгляді декількох мов реалії можна розділити на
регіональні, характерні для певного регіону, та інтернаціональні, які увійшли до лексики багатьох мов,
але при цьому зберегли своє вихідне забарвлення.
Отже, запропонована болгарськими вченими класифікація базується на кількох принципах. С. Влахов
та С. Флорін враховують не тільки тематичний принцип, але й розглядають також принцип місцевого
розподілу (в площині одної або декількох мов) і принцип часового поділу.
Зовсім іншу класифікацію пропонує Г. Д. Томахін, виокремлюючи із загальної маси лексики
ономастичні реалії, які, на відміну від звичайних власних назв, є завжди національно забарвленими. До
числа ономастичних реалій він відносить:
1. Географічні назви (топоніми), особливо ті, яким властиві культурно-історичні асоціації.
2. Антропоніми – імена історичних особистостей, громадських діячів, учених, письменників, діячів
мистецтва, популярних спортсменів, персонажів художньої літератури та фольклору.
3. Назви творів літератури і мистецтва; історичні факти і події в житті країни; назви державних та
громадських установ і багато іншого.
Аналогічної точки зору дотримується А. В. Федоров, виокремлюючи національно-специфічні реалії
суспільного життя та матеріального побуту [4: 145-150].
Є. М. Верещагін та В. Г. Костомаров сформували класифікацію з семи груп слів, наділених
національно-культурною семантикою, узявши за основу матеріал російської мови:
1. Радянська фразеологія або ''совєтизми'', тобто слова, що виражають ті поняття, які з’явилися в результаті
перебудови суспільного життя в Росії після Жовтневої революції (наприклад: Верховный совет).
2. Слова нового побуту, але які тісно межують із ''совєтизмами'' (наприклад: парк культуры, субботник).
3. Найменування предметів і явищ традиційного побуту (наприклад: щи, бублик, валенки, гармошка).
4. Історизми, тобто слова, що позначають предмети і явища попередніх історичних періодів
(наприклад: сажень, фут, верста, каптан, повіт).
5. Лексика фразеологічних одиниць (наприклад: бить челом, узнать всю подноготную).
6. Слова з фольклору (наприклад: добрый молодец; не по дням, а по часам; суженый (-ая); чудо-юдо;
жар-птица, домовой).
7. Слова неросійського походження, так звані тюркізми, монголізми, українізми і т. д. (наприклад:
тайга, базар, аркан, халат, плов та ін.) [5: 60-64].
З огляду на вищезазначені групи, Є. М. Верещагін та В. Г. Костомаров характеризують реалії як лексику,
яка містить фонову інформацію. Згідно з В. С. Виноградовим, зміст фонової інформації охоплює, насамперед,
специфічні факти історії та державного устрою національної спільноти, особливості географічного
середовища, характерні предмети матеріальної культури минулого і сьогодення, етнографічні та фольклорні
поняття – тобто все те, що в теорії перекладу зазвичай називають реаліями [6: 112].
В. С. Виноградов розглядає проблему реалій на основі латиноамериканського матеріалу. Усі лексичні
одиниці, що передають досліджувану фонову інформацію, науковець поділяє на ряд тематичних груп:
1. Лексика, яка називає побутові реалії (а. житло, майно; б. одяг; в. їжа, напої; г. види праці та заняття;
д. грошові знаки, одиниці міри, е. музичні інструменти, народні танці та пісні, виконавці; ж. народні
свята, ігри; з. звернення).
2. Лексика, яка називає етнографічні і міфологічні реалії (а. етнічні і соціальні спільноти та їх
представники; б. божества, казкові істоти, легендарні місця).
3. Лексика, яка називає реалії світу природи (а. тварини; б. рослини; в. ландшафт, краєвид) [6: 145].
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4. Лексика, яка називає реалії державно-адміністративного устрою і суспільного життя (актуальні та
історичні) (а. адміністративні одиниці і державні інститути; б. громадські організації, партії тощо, їх
функціонери та учасники; в. промислові та аграрні підприємства, торговельні заклади; г. основні
військові і поліцейські підрозділи і чини; д. цивільні посади та професії, титули і звання) [6: 167].
5. Лексика, яка називає ономастичні реалії (а. антропоніми; б. топоніми; в. імена літературних героїв;
г. назви компаній, музеїв, театрів, ресторанів, магазинів, аеропортів).
6. Лексика, яка відображає асоціативні реалії (а. вегетативні символи; б. анімалізми; в. колірна
символіка; г. фольклорні, історичні та літературно-книжкові алюзії). У них містяться натяки на спосіб
життя, поведінку, риси характеру, діяння історичних, фольклорних і літературних героїв, історичні події,
міфи, перекази тощо; д. мовні алюзії. Вони зазвичай містять натяк на який-небудь фразеологізм,
прислів’я, приказку, крилатий вислів [6: 178].
Асоціативні реалії пов’язані з найрізноманітнішими історико-культурними національними явищами і
досить своєрідно втілені у мові. Такі реалії не знайшли своє відображення в спеціальних словах,
безеквівалентній лексиці, а ''закріпилися'' в звичайних словах (наприклад: кольори, символи). Г. Д. Томахін
також виділяє цей же тип реалій, але називає їх конотативними реаліями – ''лексичні одиниці, які,
позначаючи звичайнісінькі поняття, виражають водночас смислові та емоційні ''фонові відтінки'' [3: 41].
Конотативні реалії протиставлені денотативно-лексичним одиницям, семантична структура яких
цілком заповнена фоновою лексичною інформацією. Конотативні реалії знаходять своє матеріалізоване
вираження у компонентах значень слів, відтінках значень слів, емоційно-експресивних вираженнях,
внутрішній формі слова, виявляючи інформаційні розбіжності понятійно подібних слів у порівнюваних
мовах. Таким чином, словами ''сонце'', ''місяць'', ''море'', ''червоний'' тощо, що втілюють загальнолюдські
фонові знання, супроводжують в художніх текстах тієї чи іншої мови країнознавчі фонові знання,
фонову інформацію, обумовлену асоціативними реаліями [3: 122].
Класифікація, запропонована В. С. Виноградовим, являє інтерес тим, що, згідно з автором, зміст
фонової інформації охоплює, насамперед, специфічні факти історії та державного устрою національної
спільноти, особливості географічного середовища, характерні предмети матеріальної культури минулого
і сьогодення, етнографічні та фольклорні поняття і т. п. [6: 87].
Отже, В. С. Виноградов розглядає і систематизує запас лексичних одиниць, що передають фонову
інформацію, і зазначає, що ''пропонована і, мабуть, неповна класифікація таких одиниць незаперечно
свідчить, наскільки глибоко сягають в народну мову і наскільки широко розгалужуються в ній коріння
національної культури'' [6: 196].
Р. П. Зорівчак з перекладознавчого погляду поділяє реалії в історико-семантичному та
структурованому планах. З історико-семантичного погляду виділяються:
1) власні реалії (при існуючих референтах);
2) історичні реалії.
Історичним реаліям Р. П. Зорівчак дає наступне визначення – це семантичні архаїзми, які внаслідок
зникнення референтів входять до історично дистантної лексики, втративши життєздатність [7: 70].
Дослідниця реалій також вказує на те, що історичним реаліям властива сема ''минуле'', пов’язана із
старінням референта, виходом позначуваного ним з царини активної суспільної практики мовного
колективу. Крім національного, для них характерний хронологічний колорит: укр. копний майдан, смерд,
медведиця та ін.
У структурованому плані виділяються:
1) реалії-одночлени;
2) реалії-полічлени номінативного характеру;
3) реалії-фразеологізми [7: 70-71].
З усього вищезазначеного ми бачимо, що реалії є своєрідною і водночас досить складною і
неоднозначною категорією лексичної системи мови. За визначенням С. Влахова та С. Флоріна реаліями є
слова і словосполучення, які називають предмети, явища, об’єкти, характерні для життя, побуту,
культури, соціального розвитку одного народу і малознайомі або чужі іншому народові, що виражають
національний і (або) тимчасової колорит. Як особлива категорія засобів вираження реалії є носіями
національного та / або історичного колориту. Відмінною рисою реалій є характер їх предметного змісту,
тобто тісний зв’язок, позначуваного реалією предмета, поняття, явища з народом чи країною, з одного
боку, та історичним відрізком часу, з іншого.
У сучасній лінгвістиці не вироблено єдиної класифікації реалій. Є. М. Верещагін та В. Г. Костомаров
характеризують реалії як лексику, яка містить фонову інформацію. Вони виділяють сім груп слів,
наділених національно-культурною семантикою: радянська фразеологія; слова нового побуту; слова
традиційного побуту; історизми; фразеологізми; слова з фольклору і слова неросійського походження.
Л. С. Бархударов представляє реалії як окремий розряд безеквівалентної лексики і виділяє наступні
категорії: власні імена; географічні назви; назви установ, організацій, газет і т. д.; реалії, що позначають
предмети, поняття і ситуації, не існують в практичному досвіді людей, що говорять іншою мовою;
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випадкові лакуни – одиниці словника однієї із мов, яким з якихось причин немає відповідників в
лексичному складі іншої мови [8: 137].
Класифікація С. Влахова та С. Флоріна базується на кількох принципах. Автори враховують і
тематичний принцип, і принцип місцевого розподілу (в площині одного або декількох мов) і принципи
часового поділу.
Класифікація Г. Д. Томахіна відображає реалії американської дійсності за тематичним принципом:
етнографічні реалії; географічні реалії; суспільно-політичні реалії; реалії системи освіти; релігії та
культури і ономастичні реалії.
Класифікація, запропонована В. С. Виноградовим, охоплює специфічні факти історії та державного
устрою національної спільноти, особливості географічного середовища, характерні предмети
матеріальної культури минулого і сьогодення, етнографічні та фольклорні поняття і т. п.
З розглянутих у цій статті 7 різних типів класифікацій реалій, лише чотири з них виокремлюють
історизми як особливу групу реалій. Так, С. Влахов та С. Флорін виокремлюють історичні реалії на
основі часової ознаки, Є. М. Верещагін та В. Г. Костомаров, як і В. С. Виноградов, історичними реаліями
називають слова для позначення предметів та явищ попереднього історичного періоду, а Р. П. Зорівчак
під історичними реаліями розуміє історично дистантну лексику, яка втратила свою вживаність внаслідок
зникнення референтів.
Розглянувши різні точки зору з проблем класифікації реалій, можна зробити висновок про те, що в
літературі з даного питання міцно утвердився спосіб групування реалій за тематичним принципом. З
метою систематизації реалій необхідно ґрунтуватися на екстралінгвістичні фактори тематичних
асоціацій, оскільки основним критерієм їх виділення є семантичний фактор, що виявляється у зіставленні
з лексико-семантичною системою іншої мови. Будучи словами з яскраво вираженою національною
специфікою, реалії представляють великі труднощі при перекладі.
Перспективним напрямом дослідження вважаємо визначення та аналіз класифікації саме
історичних реалій, з’ясування особливостей перекладу цього класу лексики.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Сливка М. І. Функціонально-когнітивні відповідники українських історико-культурних реалій в
англомовних виданнях : дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Сливка Мирослава Іванівна ; НАН України, Інт мовознав. ім. О. О. Потебні. – Київ, 2007. – 206 с.
2. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М. : Международные отношения, 2009. – 360 с.
3. Томахин Г. Д. Реалии-американизмы / Г. Д. Томахин. – М. : Высшая школа, 1988. – 239 с.
4. Федоров А. В. Основы общей теории перевода / А. В. Федоров. – М. : Высшая школа, 1983. – 303 с.
5. Верещагин Е. М. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М. : Русский язык, 2000. – 387 с.
6. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. – М. :
Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.
7. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад / Р. П. Зорівчак. – Л. : Вид-во при ЛНУ, 1989. – 216 с.
8. Бархударов Л. С. Язык и перевод : вопросы общей и частной теории перевода / Л. С. Бархударов. – М. :
Международные отношения, 1975. – 237 с.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Slivka M. I. Funktsіonalno-kognіtyvnі vіdpovіdnyky іstoryko-kulturnykh realiy v anglomovnykh vydannyakh
[Functional and Cognitive Correspondences of Ukrainian Historical-Cultural Nominations in English Publications] :
dys. … kand. fіlol. nauk : 10.02.16 / Slyvka Myroslava Ivanivna. – Kyiv, 2007. – 206 s.
2. Vlakhov S. Neperevodimoe v perevode [Untranslatable in Translation] / S. Vlakhov, S. Florin. – M. :
Mezhdunarodnye otnosheniya, 2009. – 360 s.
3. Tomakhin G. D. Realii-amerikanizmy [Realia-Americanisms] / G. D. Tomakhin. – M. : Vysshaya shkola, 1988. –
239 s.
4. Fedorov A. V. Osnovy obshchey teorii perevoda [General Theory of Translation] / A. V. Fedorov. – M. : Vysshaya
shkola, 1983. – 303 s.
5. Vereshchagin E. M. Yazyk i kultura [Language and Culture] / E. M. Vereshchagin, V. G. Kostomarov. – M. :
Russkiy yazyk, 2000. – 387 s.
6. Vinogradov V. S. Vvedenie v perevodovedenie (obshchie i leksicheskie voprosy) [Introduction to Translation
Studies (General and Lexical Questions)] / V. S. Vinogradov. – M. : Izdatelstvo instituta obshchego srednego
obrazovaniya RAO, 2001. – 224 s.
7. Zorіvchak R. P. Realіya i pereklad [Realia and Translation] / R. P. Zorіvchak. – L. : Vyd-vo pry LNU, 1989. – 216 s.
8. Barkhudarov L. S. Yazyk i perevod : voprosy obshchey i chastnoy teorii perevoda [Language and Translation :
Questions of General and Special Theory of Translation] / L. S. Barkhudarov. – M. : Mezhdunarodnye otnosheniya,
1975. – 237 s.

Матеріал надійшов до редакції 21.03. 2014 р.

275

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (74). Філологічні науки

Подорожная К. Ю. Проблема классификации реалий и выделение историзмов в ней.
Статья посвящена вопросу классификации реалий. Раскрыта сущность понятий ''реалия'' и
''исторические реалии'' или ''историзмы''. Проанализированы различные типы классификаций, путем
метода сравнения определены их общие и отличительные черты. В статье исследованы основные
причины формирования каждого из видов классификации реалий, а также рассмотрены главные
особенности каждой группы реалий. Особое внимание уделено историческим реалиям в структуре
классификации реалий. Выяснено, что основным принципом классификации реалий является способ
группировки реалий по тематике.
Ключевые слова: безэквивалентная лексика, реалия, исторические реалии, историзмы, национальнокультурная семантика, временная классификация.
Podorozhna K. Yu. The Problem of Realia Classification and Identification of Historical Realia in it.
The article deals with the classification of realia. Its reveals the essence of the concepts "realia" and "historical
realia" or "historicism". Different types of classifications are analyzed; their differences and similarities are
determined by the method of comparing. The article investigates main reasons for the formation of each type of
realia classification and considers the most important features of each group of realia. The particular attention
is paid to the historical realia in the structure of the realia classification. The findings reveal that the basic
principle of realia classification is a way of realia grouping on the subject matter.
Key words: non-equivalent vocabulary, realia, historical realia, historicism, national and cultural semantics,
temporal classification.
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ДО ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
(ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
У статті запропоновано можливі дослідницькі підходи до вивчення взаємодії мовної та концептуальної
картин світу у проекції на тривимірну модель мовної картини світу. Уточнено ключове поняття
дослідження "ономасіологічна парадигма". Представлено напрями й шляхи пошуку спільного та
відмінного у вербалізації ідеї "розумний – нерозумний (дурень) " у споріднених мовах.
Ключові слова: мовна модель світу, ономасіологічна парадигма, цінність, оцінка, індикативна
номінація, кваліфікативна номінація.
Проблема взаємодії концептуальної та мовної картин світу давно перебуває в центрі уваги багатьох
дослідників, які усе частіше говорять про відсутність чіткої межі між ними (С. Тер-Мінасова, Ю.
Караулов, О. Селіванова, А. Чернова та ін.), про наявність проміжного світу "мовомислення", що лежить
між ними. У проміжку між мовою і думкою лежить особливий шар, позначений процесуальними
характеристиками. Це – номінація, яка "зшиває" в одне ціле реальний світ і світ мови (З. Хармафова). З
цією ідеєю цілком узгоджується положення Н. Шведової про тривимірну модель мовної картини світу.
Розуміючи мовну картину світу як випрацюване багатовіковим досвідом народу і реалізованого засобами
мовних номінації усього сущого в осмислюваних мовою зв’язках, дослідниця уводить поняття-метафору
"зображувальне полотно": сутність і будова мовної картини світу не обмежується лише словесним
зображенням, це зображення осмислюється мовою і нею забарвлюється. Структуру такої тривимірної
моделі мовної картини світу складають а) власне "зображувальне полотно", представлене різними
класами номінативних одиниць; б) сітка мовних смислів, що охоплюють певний фрагмент мовного
полотна і понятійно пов’язують його сегменти; в) сітка кваліфікативних смислів, мотиваційних у нашому
розумінні, які вільно пересуваються простором і здатні спрямовуватися до різних його одиниць і множин
[1: 15]. Такий погляд на взаємодію концептуальної і мовної картин світу видається нам вартим на увагу,
а пошук конкретних шляхів подальшої розробки цієї ідеї на міжмовному матеріалі – актуальним і
вчасним. Така модель продиктована самою мовою й уможливить максимально повний комплексний опис
кожної окремої "картинки" світу.
Мета і завдання нашого дослідження – окреслення можливих векторів практичного розгортання
ідеї тривимірної моделі мовної картини світу з метою вивчення спільного й відмінного у вербальному
втіленні уявлень різних народів про інтелектуальні характеристики людини та виявити можливі
методики так зорієнтованого аналізу матеріалу близькоспоріднених мов.
Вивчення процесу вербального втілення ідеї "розумний" – "нерозумний (дурень) " у споріднених
мовах передбачає збір та систематизацію номінативних одиниць, що її об’єктивують. Факт наявності
систем імен одного і того ж об’єкта як результат множинності суджень про нього (гетерономінативність
(Н.Д. Арутюнова), повторна номінація (В.Г. Гак), поліномінативність (М. Алексеєнко)) опинився
спочатку у центрі уваги дослідників мовленнєвої діяльності, визначався як ономасіологічна категорія
тексту і лише пізніше був поширений на вивчення явищ системи мови. Сукупність номінантів певної
ідеї, зафіксовану у словнику і тексті, дослідники визначали як номінативний ряд (В. Нікітевич),
ономасіологічний ряд (Л. Павленко), лексико-фразеологічну парадигму (В. Каллімуліна), лексичну
парадигму (О. Васильцов), парадигматичний ряд (С. Кацнельсон), лексико-семантичний ряд умовної
еквівалентності (В. Морковкін), семантико-стилістичну групу (В. Богуславський), парасеманти
(М. Комлев), функціонально-ономасіологічну групу (Ф. Бацевич), ономасіологічну парадигму
(М. Алексеєнко, А. Архангельська). У дослідженні приймаємо за робочий термін ономасіологічна
парадигма (ОП, виходячи із обсягу поняття "ономасіологія" та розуміння парадигми як сукупності
елементів, що утворюють системну єдність із системою відцентрових і доцентрових сил, що, з одного
боку, інтегрують елементи у систему, з іншого – відрізняють їх у межах системи.
Ономасіологічна парадигма має семантико-ідеографічну організацію. Вона поєднує різнорівневі
одиниці, інтегрувальним елементом яких є не суто логічне поняття – такі одиниці концентруються
навколо семантичної осі. У центрі ОП як семантичної множини лежатиме опорне значення. За
Н. Шведовою, саме це опорне значення організує групу – підмножину або кінцевий лексикосемантичний ряд. В окремій "картинці життя" воно іменує власне "картинку", складає її інформаційний
центр. До опорного значення спрямовані усі інші елементи підмножини: вони доповнюють собою його
інформативне ядро неопорними значеннями або "забарвлюють" його пізнавально, оцінно або
стилістично. І опорне, і неопорні значення формують собою мовний смисл, виступаючи його
© Поліщук О. С., 2014
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понятійними інваріантами. На смисл нашаровуються численні значення; смисл скріплює їх у межах
породжуваного ним смислового простору [1: 14]. Під мовним значенням, услід за Н. Шведовою,
розумітимемо змістову цілісність, невіддільну від мовного смислу, що твориться злиттям семантичних
складників (сем) і представляє собою номінаційний аспект мовного знака: у подвійній природі знака
значення відкриває той його "лик", у якому уміщене знання про поіменоване [1: 13]. Опорне
(найзагальніше) значення є максимально інформативним, що робить цей параметр зручним для
міжмовного типологічного зіставлення.
Групуючись навколо опорного значення, номінативні одиниці на позначення ідеї "розумний" –
"нерозумний (дурень) " не є синонімами у класичному їх розумінні. Опорне значення корелює із
найзагальнішим значенням, що має іншу природу, – воно тотожне загальній ідеї імені, має понятійну, а
не семантичну природу (зауважимо: елементи синонімічного ряду повинні бути синонімічними не лише
домінанті, а й усім іншим складникам синонімічного ряду [2: 319]). До складу ОП як ідеографічного
угруповання, таким чином, увійдуть і антоніми, і слова з суттєво відмінними значеннями, і когіпоніми.
Складники ОП на позначення людини за її інтелектуальними характеристиками як одиниці вторинної
номінації буквально просякнуті оцінками, адже вони створені людиною не стільки для того, щоб
описувати світ, скільки для того, щоб його інтерпретувати, оцінювати та виражати своє ставлення до
нього [3: 269]. На цій ділянці номінативної системи в усіх мовах спостерігаємо високу номінаційну
щільність – у мовах звичайно активно ословлюється те, що є актуальним для людини. Наявність же
розумових здібностей – найголовніша умова як існування homo sapiens – людини розумної, так і пізнання
нею світу. Суб’єкт-номінатор вкладає у номінант індивідуальні і суспільно узагальнені уявлення про
цінності, загальновизнані у певному лінгвокультурному колективі. Оцінка безпосередньо відображається
у лексичному значенні аналізованих номінантів і спрямовує на номіната-адресата однозначні,
загальновизнані у колективі носіїв мови оцінні уявлення про об’єкт, перетворюючи їх на одиниці
номінативно-характеризувальні.
Оцінка є спосіб реалізації цінності в процесі взаємодії людини з навколишнім світом. Оцінка
здійснюється на підставі системи цінностей, об’єднаних у рамках аксіології. Аксіологія – філософське
вчення про природу цінностей як смислотвірних основ людського буття, що скеровують і мотивують
людське життя та діяльність. У лінгвістичній аксіології важливо розмежовувати категорії мови та
мовлення та відповідне значення векторів дослідження мовленнєвої (контекстуальної, ситуативної,
індивідуальної) оцінності, яку визначає безпосередньо автор повідомлення, і яка передає ставлення
мовця до повідомлюваного в цілому чи до одного із компонентів ситуації, та мовної, закріпленої у
мовному (системному) значенні номінативної одиниці. Така оцінка, безпосередньо відображена у
лексичному значенні, викликає і в номінатора, і в номіната однозначні уявлення про об’єкт [4].
Відповідно, оцінку можна визначити як позитивну чи негативну характеристику предмета, пов’язану з
визнанням чи невизнанням його цінності з позицій певних ціннісних критеріїв [5: 128-134]. М. Рокіч
уважає, що цінність — стійке переконання в тому, що певний спосіб поведінки або буття є індивідуально
або соціально кращим порівняно з іншим способом поведінки або буття в аналогічній ситуації. Система
цінностей є стійкою сукупністю переконань [6]. Таким чином, цінність як позитивна значимість, норма
буття речей проектується на норму певних якостей, відносин, поведінки тощо та бажаність – ідеал,
максимум ціннісних показників, що відбивається у мовному (системному) значенні номінативної
одиниці, яка здатна накопичувати кваліфікативно-прагматичний ілокутивний заряд. Цінність
(аксіологічність) завжди зберігає момент належної норми, бажаності, тому складники ОП на позначення
інтелектуальних характеристик людини можна вважати свого роду регулятивами.
Виходячи із специфіки досліджуваного матеріалу, доцільним є визнання тези Ш. Баллі про
денотативну (об’єктивну) та емоційну (суб’єктивну) оцінку. Тим більше, що вчений, розглядаючи
поняття суб’єктивної оцінки та її різновидів, залучає до її розуміння й елементи суб’єктивної оцінки [7:
208]. У праці буде використано оцінну шкалу, у якій норма оцінки лежить не в середині шкали, а
збігається з її позитивним краєм (Е. Сепір, Н. Арутюнова, В. Телія). У такий спосіб буде врахована
аксіологічність норми, яка сприймається як позитивне, бажане. Вона відображає загальнооцінне
значення "хороший" – "поганий" та частковооцінні значення – інтелектуальну та нормативну оцінку.
Шкала оцінок, точкою відліку якої є "нульова оцінка" (О. Вольф, С. Хидекель, Г. Кошель) з огляду на
аспектуальність нашого дослідження виявилася неприйнятною: "середнє", "індиференетне" скоріше
позначає щось негативне (з погляду оцінки), ніж представляє нейтральну характеристику об’єкта оцінки.
Першим таксономічним кроком поділу множини мовних одиниць на позначення людини за ознакою
її інтелектуальних характеристик на підмножини у нашому випадку буде оцінне судження: наявність
розумових здібностей (розумний) – норма, бажане → плюс; відсутність розумових здібностей (дурень) –
аномалія, небажане → мінус. Таким чином, ономасіологічна парадигма буде поліцентричною – вона
матиме два ядра. Буде також враховано і те, що позитивна оцінка може позначати як відповідність нормі,
так і її перевищення, натомість негативна оцінка завжди позначає відхилення від норми. Крім того,
будуть взяті до уваги "чужорідні" смисли, що виявляються у парадигмах на позначення людини за
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ознакою інтелектуальних характеристик, а через них - явище "перетину класів", під яким автори
Російського семантичного словника розуміють дотичність і злиття смислів, визначаючи це явище як
характерну рису смислової будови мови [8: 3-12].
До складу ономасіологічних парадигм на позначення людини розумної і нерозумної (дурня) увійдуть
різнорівневі мовні одиниці: словотвірні номінанти, лексичні одиниці метафоричного типу, фразеологічні
одиниці та одиниці порівняльного типу (образні порівняння), що можуть бути кваліфіковані як
семантичні предикати. Основу опису складатимуть одиниці з видільною (індикативною) та
кваліфікативною (характеризаційною) функцією, що виступають у спільному семантичному статусі: усі
вони відповідають на питання "Хто це? " (Це розумака, голова з вухами, нездара, на розум кволий, сіряк //
умник, голова два уха, колпак, лопух, межеумок, олух, остолоп і т. ін.) або "Хтось є який" (мудрий як
соломон, розумний як змія, дурний як ступа, дурний як [сосновий] пень (як довбня, як колода, як кіл у
плоті, як чіп, як ціп, як сак, як ступа, як путо // мудр как Бог, Соломон, как индийский гуру, как сова,
устар. как змий, туп (глуп) как пробка, глуп как сибирский валенок, как баран, как бревно, как полено, как
сивый мерин, а не на суто атрибутивне питання "Який?" і виконують у висловлюванні відповідно
видільну (індикативну) функцію (власне іменування) та кваліфікативну функцію.
Серед таких одиниць опиняться одиниці неідіоматичного типу (необразні) інтелектуаліст, мудрак,
мудрій, мудрагель, тямуха, дурило, дурник, тупак // мудрец, умник, глупец, тупень, дурачина та
ідіоматичного типу (образні) – однослівні ідіоматичні одиниці (майстер, талант, філософ, бовдур,
вахлак, турок // козел, балда, пень, полено, фетюк, фалалей), фразеологічні одиниці (ходячий (живий)
довідник, дубова голова // ходячая энциклопедия, толоконный лоб), зокрема й стійкі образні порівняння
(розумний як біс, розумний як риба, мудрий як сова, дурний як сто пудів диму, дурний як чіп, тупий як
липовий дровітень // умен как дьявол, как Соломон, голова как дом Советов, глупый как гусь). Під
ідіоматичністю розуміємо властивість одиниць мови (слів, словосполучень, речень), що полягає у
нерозкладності їх значень на значення одиниць, виокремлюваних у їхній формальній будові. Значення
цілого не зводиться до значення частин з погляду їх структурно-семантичного зв’язку. Їх структурносемантична будова виявляє відхилення від загальних закономірностей творення складних одиниць.
Ідіома виникає внаслідок втрати регулярної мотивованості відношень між одиницями плану змісту і
плану форми. Идіоматичність призводить зазвичай до утворення цілісного значення одиниці за рахунок
переосмислення її складників. У дослідженні термін ідіоматичність приймаємо у розширеному
розумінні, залучаючи до ідіом усі види вторинних експресивних номінантів незалежно від їх структури і
типу номінації. Поява таких одиниць зумовлена номінаційною потребою дати конкретну образноемоційну оцінку предметам і явищам, які вже мають вербальну форму вираження. Йдеться про
однослівні ідіоматичні одиниці, фразеологічні одиниці, стійкі образні порівняння. Під образністю
розуміємо подвійну інформативність: першою інформацією є значення вторинного номінанта, другою –
семантика його форми. Обидва види інформації пов’язані дериваційними відношеннями, при яких з двох
картин виникає третя, що вбирає у себе ознаки двох попередніх [9: 130].
Cуміщення значення прототипу ідіоматичних одиниць і їх ідіоматичного значення сприяє, з одного боку,
ускладненню смислової структури, з іншого – образності. Як наслідок, – ідіоматична номінативна одиниця
здатна виконувати експресивну функцію. Функціонуючи як експресивні одиниці, такі номінанти одночасно
виконують номінативну функцію, але поряд із експресивною вона є другорядною, адже всі одиниці
ідіоматичного типу є прагматично навантаженими. У такому разі експресивність пов’язується із розумінням
мовних елементів як засобів впливу на адресата, його поведінку, внутрішню духовну діяльність. І хоча,
попереджає В. Телія, у цій сфері мовного позначення властивостей людини словотвірні (дериваційні)
номінанти будуть непродуктивними або малопродуктивними [10: 204], урахування специфіки всіх складників
ОП дасть змогу комплексно простежити вектори та шляхи вербального втілення ідеї "людина розумна" –
"людина нерозумна (дурень) " у споріднених українській та російській мовах.
Таке бачення ономасіологічної парадигми та її підмножин збігається із типологією підмножин,
виокремлених Н. Шведовою. У нашому випадку це підмножини, у яких домінує інформативність і
об’єктивна оцінка (індикативно-оцінні номінанти, де суб’єктивно-оцінне ставлення номінатора
нашаровується на усю дескриптивну сферу ідентифікації, утворюючи відносно окремі плани номінації,
та підмножини із обов’язковим фрагментом "живописання" – їх складають кваліфікативні номінанти, у
яких домінує об’єктивне емоційно-оцінне та суб’єктивне емоційно-оцінне ставлення номінатора до
позначуваного [11: 233, 261-282; 9: 120-135]. Такі одиниці сигналізують про ставлення (об’єктивнооцінне чи суб’єктивно-оцінне) до іменованого, що сформувалося у даному колективі мовців і
віддзеркалилося у мовних одиницях (їх семантиці та формі).
Перспективою подальшого розгортання ідеї, висловленої Н. Шведовою, стане пошук
інтегрувальних чинників "зображувального полотна" тривимірної моделі світу, важливих для з’ясування
типологічних характеристик процесів номінації у одноструктурних споріднених мовах. Дослідження
систем номінативних одиниць на позначення спільної ідеї з погляду їх ономасіологічних і мотиваційних
характеристик дасть змогу узагальнити у досліджуваних мовах спільне та відмінне як у обсязі мовного
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смислу, так і у процесі вербалізації опорного і неопорних значень, зокрема й у проекції на культурний
складник номінаційного процесу.
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Полищук А. С. К проблеме анализа трехмерной модели языковой картины мира
(сопоставительно-типологический аспект)
В статье предложены возможные исследовательские подходы к изучению взаимодействия
концептуальной и языковой картины мира в проекции на трехмерную модель языковой картины мира.
Уточнено ключевое понятие исследования "ономасиологическая парадигма". Представлены направления
и пути исследовательского поиска общего и различного в вербализации идеи "умный – дурак" в
родственных языках.
Ключевые слова: языковая модель мира, ономасиологическая парадигма, ценность, оценка,
индикативная номинация, квалификативная номинация.
Polishchuk O. S. On the problem of the analysis of three-dimensional model of the worldview
The problem of interaction conceptual and lingual pictures of the world attracts attention of many researchers
who often tell about the absence of clear border and presence of intermediate structure between them. There is
an idea about peculiar layer which is specified with processual characteristics. It is nomination which
"connects" real world and world of the language. The idea of interaction of lingual and conceptual pictures of
the world is topical problem and requires more attention. Such model is suggested by language itself. It allows
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making full complex description of every individual “picture” of the world. The aim of this article is description
of the idea of the three-dimensional model of the worldview on purpose of finding out common and different in
verbalization of intellectual characteristics by means of different languages and possible methods of such
analysis in related languages. The studying of verbalization of the concept "clever"-"stupid" is provided by
collecting and systematization of nominative language units which objectify these concepts. The possible
approaches of studying the interaction of lingual and conceptual pictures of the world in projection on threedimensional model of the worldview were suggested. The main notion of this study ("onomasiologycal
paradigm") was specified. In the long term this study foresees disclosure of integrant factors of “pictorial
canvas” in the three-dimensional model of the worldview. It is important for clarification of typological
characteristics of nomination in related languages. Such investigation of nominative units allows us to
generalize common and different phenomenons both in lingual meaning and in verbalization of meanings,
especially in their projection on cultural component of nominational process.
Key words: lingual picture of the world, onomasiologycal paradigm, value, indicative nomination,
qualified nomination.
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КОСТЮМ КАК КОМПОНЕНТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОРТРЕТА В ПЬЕСЕ
А. Н. ОСТРОВСКОГО "СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ!"
Статья посвящена проблеме интерпретации предметного мира, в частности, костюма и его деталей в
драматургическом пространстве пьесы "Свои люди – сочтемся!" А. Н.Островского. Рассматриваются
социокультурная функция вещного сегмента. Используются описательный, сравнительный, исторический и
социокультурный методы. Вещи как социокультурные знаки позволяют проследить изменения в купеческой
одежде и разделить героев пьесы на два типа: тип патриархального купца и тип купеческой молодежи,
ориентирующейся на культуру Запада. Костюм как составляющий элемент портрета трактуется и как
средство создания внешней характеристики персонажей. Обращается внимание на то, что в силу
специфики драматургического рода литературы автор не дает развернутых портретных описаний.
Помимо этого, лексика семантикой одежды влияет и на развитие сюжета произведения.
Ключевые слова: вещные сегменты, вещный ряд, костюмные реалии,
лексика с семантикой "одежда", портрет.
До настоящего времени вопрос о художественной значимости костюма в драматургии
А. Н. Островского практически не изучался. Как правило, ведущие литературоведы творчества
драматурга (А. И. Журавлева, И. А. Овчинина, А. В. Коробов, А. Ю. Садофьева и мн. др.) акцентировали
внимание на деталях национального быта, не затрагивая костюмные реалии [1-4]. Недостаточная степень
исследования костюмного сегмента в художественном мире драматурга обуславливает актуальность
данной статьи, цель которой – осмыслить художественную значимость костюма в портретной
характеристике персонажей в пьесе А. Н. Островского "Свои люди – cочтемся!".
По определению В. В. Давыдовой, "костюм – это понятие, включающее в себя все, что искусственно
изменяет облик человека, держась на его теле – сюда относится: одежда, головной убор, обувь, прическа,
дополнения (украшения, аксессуары), макияж" [5: 187]. Одежда обладает многими свойствами языка:
формирует у читателя зрительные представления о герое, проясняет его принадлежность к определенной
социокультурной среде, позволяет выявить человеческие свойства характера. Историк культуры Н. Н.
Бабичева пишет: "…одежда, украшения, знаки различия и прически выражают социальную сущность
человека, его положение в обществе, его состояние, пол и возраст, и при этом костюм всегда отражает
определенное историческое время" [6: 3].
Костюм является наиболее значимым параметром портретного пространства в художественном
тексте. Как компонент портрета он наряду с другими его деталями выступает не только художественным
способом репрезентации персонажа, визуальным обозначением его внутреннего содержания, но и
специфическим социокультурным кодом текста.
Вместе с тем художественные возможности воссоздания костюма и портрета персонажа в целом в
произведениях разного рода литературы неодинаковы. Так, писатель-драматург пользуется лишь частью
предметно-изобразительных средств, которые доступны эпическому роду литературы. Портрет и одна из
его составляющих костюм в драматургическом тексте, как правило, входят в "рамочный текст",
включающий в себя список действующих лиц и ремарки [7].
С этой точки зрения литературоведческий интерес представляет ранняя драматургия А. Н. Островского,
органически связанная с литературой "натуральной школы", ориентировавшейся на фактически достоверный
социальный анализ современной действительности. Особое внимание писатели "гоголевского направления"
уделяли работе со зримой деталью. Поэтика "натуральной школы" нашла свое отражение в ранних
драматургических опытах А. Н. Островского, в данном случае и в комедии "Свои люди – сочтемся!".
Объектом художественного наблюдения здесь становится купечество Замоскворечья, для изображения
которого он обращается к предметным реалиям, среди которых следует выделить костюм.
В ракурсе заявленной проблемы отметим, что А. Н. Островский знал и разбирался в купеческой моде.
Интерес писателя к костюму проявился еще в детстве, когда под влиянием сестры Натальи он
приобщился к шитью: "Товарищей-мальчишек было у него мало, и время он большей частью проводил в
обществе сестры и ее подружек и заодно с ними и научился кроить и шить" [8: 13]. По воспоминаниям
многих современников А. Н. Островский обладал "слабостью к щегольской одежде" и даже сам выбирал
театральные костюмы актерам [9].
Однако небезынтересно то, что А. Н. Островский в отличие от других драматургов никогда не давал
подробный портрет персонажей. Список действующих лиц он выстраивал преимущественно в
соответствии с социальной иерархией, игнорируя краткое описание костюма, указание на возраст. Так, в
пьесе "Свои люди – сочтемся!" костюмные реалии либо имплицитно воссоздаются посредством какой© Суичимез А. А., 2014
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либо примечательной детали внешнего облика героев, выступающей маркером предполагаемой одежды,
либо эксплицитно присутствуют в их речи.
Костюмный пласт в тексте составляют 32 лексемы с семантикой ''одежда''. Костюм как часть портрета
является у драматурга важным средством воссоздания внешнего облика персонажей, отличающегося
количеством описательных номинаций. Автор либо сознательно не конкретизирует объект изображения,
ограничиваясь лишь одним признаком, либо дает фрагментарный портрет, используя две и более
внешние характеристики.
Являясь одним из принципов создания портрета действующих лиц, костюм, прежде всего, выступает
художественным способом репрезентации их социокультурного мира. Так, в пьесе "Свои люди –
сочтемся!" автор представляет нам два поколения купцов: патриархальное и европеизированное. К
старшему поколению, охраняющему домостроевский уклад жизни, относятся Самсон Силыч Большов и
его жена Аграфена Кондратьевна. Воссоздавая образ главы купеческой семьи, А. Н. Островский
выделяет в его портрете лишь одну, но выразительную деталь, являющуюся имплицитным маркером
предполагаемой одежды. Эта деталь – борода Самсона Силыча, свидетельствующая о его
принадлежности к торговому купечеству. Так, Аграфена Кондратьевна говорит дочери: "Ведь и
тятенька твой не оболваненный какой, и борода-то тоже не обшарканная, да целуешь же ты какнибудь" [10: 94]. Известно, что торговые купцы носили окладистые бороды, а непременным атрибутом
их туалета являлись сапоги с высоким голенищем (особым изыском в этом элементе одежды считались
сапоги "со скрипом" и большим количеством складок), широкие черные брюки, длиннополый из
толстого сукна сюртук, косоворотка и жилет, который обязательно украшался толстой серебряной или
золотой часовой цепочкой. В подобном сценическом костюме играли роль замоскворецкого купца
Большова на сцене Малого театра Л. Н. Кулагин, В. В. Петров, И. А. Любезнов и др.
В гардеробе Аграфены Кондратьевны из одежды упоминается лишь понёва. Из слов свахи Устиньи
Наумовны выясняется, что в прошлом жена Большова "чуть-чуть не паневница – из Преображенского
взята" [10: 117]. Зачастую понёвницами называли женщин, носивших понёву – набедренную одежду,
являющуюся главным элементом русского крестьянского костюма. Понёва, в пьесе А. Н. Островского,
видимо, не случайно заявлена драматургом, она "содержит в себе характеристику низкого социального
происхождения" жены Большова [11: 221]. В конце XVIII ст., согласно манифесту о принципах деления
городского населения, купечество подразделялось на три основные гильдии: в первую гильдию
записывались купцы, чей капитал насчитывал свыше 10 тысяч рублей, во вторую – от 5 до 10, а в третью
– свыше 1 тысячи рублей. Большов относится к классу неродовитых купцов. "Отец-то, Самсон Силыч,
голицами торговал на Балчуге; добрые люди Самсошкою звали, подзатыльниками кормили" [10: 117], –
говорит Устинья Наумовна.
Благодаря удачной торговле Большов приумножал свое состояние и разбогател: он имеет несколько
лавок, магазин, который "все равно, что в саду растет" [10: 99].
Таким образом, такие штрихи внешнего облика Самсона Силыча и Аграфены Кондратьевны, как
борода и понева, выступают здесь имплицитным средством костюма, указывающим не только на
национальную принадлежность персонажей, но и на постепенные изменения их имущественного и
сословного положения.
В этом смысле портретные зарисовки портрета старшего поколения, следуя типологии
Г. С. Сырицыной, можно отнести к портрету-штриху, в котором одна деталь является важной
социокультурной приметой купеческого быта [12: 34].
Описание младшего поколения, наоборот, содержит в себе два и более признака. Это тип
"фрагментарного портрета", включающего в себя такие лексемы семантического поля "одежда", как
платье, блуза, чепчик, жилетка, и т. д. Эти костюмные реалии позволяют проследить за теми
преобразованиями в моде, которые произошли после реформ Петра I. Старинная русская одежда
постепенно вытесняется из повседневной жизни европейским костюмом. К. Руан, обращая внимание на
перемены в культурной жизни России, писал, что "революция в одежде имела ни с чем несравнимый
успех" [13: 17]. Следуя иностранной моде, мужчины облекаются в модные сюртуки с большим
количеством пуговиц, жилеты с глухим вырезом, брюки в мелкую клетку или полоску, заправленные в
сапоги; а женщины – в платья, присборенные на талии, блузы с рукавами самых причудливых форм,
кружевные мантильи, шали.
Такими нуворишами-купцами являются Липочка и ее жених – Подхалюзин. Костюм как элемент
фрагментарного портрета молодого поколения демонстрирует не только культурные изменения,
происходившие в купеческой моде, но и обозначает социальный статус. Так, Липочка – дочь богатого
замоскворецкого купца, имеет в своем гардеробе платья из дорогих "грогроновых, …гроденаплевных, да
гродафриковых …марселиновых, …муслинделиновых …шинероялевых, …крепрашелевых …кисейных,
буфмуслиновых, да ситцевых" тканей [10: 141]. Одежда из грогронового материала, например, считалась
самой дорогой, поскольку изготавливалась из "качественного шелкового сырья" [11: 85]. Другие
материалы также указывают на высокое материальное положение семьи Большова.
Социальную коннотацию несут в себе и цветообозначения платьев девушки. Среди ее приданного
обнаруживается "блондовое платье на атласном чехле" [10: 141], которое выполнено из шелка-сырца
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золотистого либо белого цвета. Платье такого цвета в 40-х гг. XIX ст. присутствовало лишь в гардеробах
очень богатых невест.
Показателями социального статуса в пьесе выступают и аксессуары: "На что мне сережки ваши, у
меня и так полон туалет. А вы купите браслеты с изумрудами" [10: 90]. Как правило, "зажиточные
купцы дарили женам и дочерям довольно дорогие украшения – золотые кольца с драгоценными
камнями, жемчужные ожерелья, золотые серьги, сделанные ювелирами золотые или серебряные гребни
для волос тонкой работы" [14].
С помощью лексики с семантикой одежды создается и портрет Подхалюзина. А. Н. Островский
акцентирует внимание на том, что одежда приказчика до женитьбы немодная. Однако, добиваясь
расположения невесты, он пытается соответствовать ее вкусам:
"Липочка: Вот у вас какая жилетка скверная!
Подхалюзин: Эту я Тишке подарю-с, а себе на Кузнецком мосту закажу…!" [10: 134-135].
Известно, что Кузнецкий мост в период европеизации русского общества был главным местом
модной индустрии. Он славился "обилием иностранных магазинов (в основной массе французских),
главным образом торгующих модными и галантерейными товарами" [15: 52].
В финале пьесы Липочка и Подхалюзин – хозяева "богато меблированного дома". На ней "шелковая
блуза, чепчик последнего фасона", а Подхалюзин "в модном сюртуке" [10: 139]. Модная одежда в их
гардеробах свидетельствует о высоком положении молодой четы в обществе.
Выводы. Рассмотрев социокультурную функцию костюма в пьесе А. Н. Островского "Свои люди –
сочтемся!", резюмируем, что костюм не только создает культурно-бытовой фон, но и маркирует
статусное положение героев в обществе. Вещные сегменты в их характерологической ипостаси
позволяют читателю формировать визуальное представление о внешнем облике персонажей.
Необходимо также отметить, что на раннюю драматургию писателя повлиял эпический род
литературы, определивший особенности его поэтики. В собственно литературном тексте его пьесы
повышается удельный вес описательности благодаря многочисленным авторским ремаркам,
развернутым высказываниям персонажей.
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Суічимез А. О. Костюм як компонент соціокультурного портрета в п'єсі
О. Н.Островського ''Свої люди – розрахуємося!".
Статтю присвячено проблемі інтерпретації предметного світу, зокрема, костюму як найбільш
значущому параметру портретного простору у драматургічному творі О. М. Островського "Свої люди
– розрахуємося!". Доводиться, що костюм є специфічним соціокультурним кодом. Також мова йде про
те, що речі як соціокультурні знаки дозволяють простежити зміни в купецькому одязі і поділити героїв
п'єси на два типи: тип патріархального купця, що бажає зберегти домостроївський уклад життя, і
тип купецької молоді, яка орієнтується на культуру Заходу. Костюм як складовий елемент портрету
тлумачиться і як засіб створення характеристики персонажів. Опис зовнішнього вигляду героїв п'єси
дається за допомогою портрету-штриху та фрагментарного портрету. Звертається увага на те, що
через специфіку драматургічного роду літератури автор не дає розгорнутих портретних описів.
Ключові слова: речові сегменти, речовий ряд, костюмні реалії, лексика з семантикою "одяг", портрет.
Suichimez A. A. The Costume as the Part of the Socialcutural Portrait in the Play by
A. N. Ostrovsky "It’s all among Family!".
This article is devoted to the problem of the interpretation of the subject world, in particular, to the suit and its
details in the dramaturgic space of the play "It’s all among family" by A. N. Ostrovsky. The social-cultural
function of the subject segment is examined. The description, comparative, historical and socialcultural
scientific methods are used. Things as social-cultural signs allow tracing changes in merchant clothes and they
help to divide the heroes of the play into two types: the type of the patriarchal merchant who tries to save the
traditions of the XVIII century, and the type of the merchant young people who ignore traditions and are
oriented on the culture of the West. The article contains the information on the suit as a making element of
portrait. It is examined as a means of the creation of characters description. The description of the main heroes
in the play is given in the portrait-line and fragmental portrait. The portrait-line examines one distinctive trait
while the fragmental portrait studies more characteristic traits of the personages. The attention is paid to that
fact that the author doesn’t use the unfolded portrait descriptions due to the dramaturgic sort of literature.
Keywords: costume, costume segments, clothes row, suit realities, vocabulary with the semantics of the clothes,
portrait.
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ФАКТОР ГЕНДЕРА У ВИКОРИСТАННІ ЗАЙМЕННИКІВ THOU ТА YOU У
РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКИЙ ПЕРІОД
У цій статті йдеться про використання займенників другої особи однини thou та you англійської мови
під впливом такого екстралінгвістичного фактору, як гендер у період 1616-1681 рр. За основу
дослідження взято тексти судових проваджень відповідного проміжку часу з огляду на їхню усну
діалогічну природу, яка сприяє виділенню і аналізу мовленнєвих інтенцій мовця та адресата.
Дослідження базується на методах макро- і мікроаналізу, пояснювального опису, що проводиться у
діахронічному зрізі та крізь призму соціальних явищ. Таким чином, текстовий матеріал отримує
зовнішню інтерпретацію, що в свою чергу, вводить дослідження до царини прагматики.
Ключові слова: гендер, займенник, екстралінгвістичний фактор, тон, ранньоновоанглійський період.
Задокументовані судові процеси є маніфестацією розмовного жанру, в межах якого можна
прослідкувати сукупний вплив факторів віку, соціального становища, статі тощо на формування
дискурсивних актів. У цій статті розглядається проблема впливу гендеру як соціального конструкту на
використання займенників другої особи однини thou та you у текстах судових проваджень від 1616 р. по
1681 р. Цей період є частиною вирішального, довшого (1560-1760 рр.) періоду в історії займенників
другої особи однини англійської мови, адже наочно демонструє процес поступового відмирання
займенника thou аж до моменту, коли він виходить з ужитку [1: 65].
Метою дослідження, таким чином, є підтвердження гіпотези про те, що стать має вплив на динаміку
використання того чи іншого із вказаних займенників мовцем стосовно адресата та самим адресатом. У
статті переважна кількість прикладів представляє жінок у ролі свідків та підзахисних, а чоловіків –
суддів, адвокатів, прокурорів, тобто владний дискурс, зумовлений рангом у суспільстві, також має місце,
однак основним завданням є саме аналіз ролі гендеру.
Обрана тема є мало висвітленою у вітчизняній лінгвістиці, у чому і полягає її актуальність.
Автор цієї статті спирається на праці таких науковців як Finkenstaedt Т. ''You und Thou: Studien zur
Anrede im Englischen'' (1963 р.), у якій yчений зосереджує свою увагу на усному слові, а його підхід
семантичний, не формальний: він намагається розв’язати питання про те, чому люди перейшли від
вживання thou до you [2].
Trudgill P. ''Sex, covert prestige and linguistic change in the urban British English of Norwich'' (1972 р.) [3];
у своєму дослідженні Традгілл співвідносить фонетичні і фонологічні змінні із соціальним класом, віком
і стилістичним контекстом, однак також враховує біологічну стать як соціолінгвістичну змінну. Іншою
важливою працею Традгілла є ''Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society'' (1995 р.) [4] –
вагоме дослідження із соціолінгвістики, в якому йдеться про тісний зв’язок між мовою та суспільством і
багатьма факторами, які впливають на те, як ми говоримо. Окрім названих вище додаються довкілля,
раса, релігія, регіон та політика.
Taavitsainen I. та Jucker A. H. ''Diachronic perspectives on address term systems: Introduction'' (2003 р.)
[5]; у переважній кількості глав книги йдеться про системи займенників та, зокрема, критерії, які
керують процесом вибору між більш особистим або більш віддаленим, ввічливішим займенником, як от
thou та you у новоанглійський період. Декілька статей розглядають ситуації, коли може
використовуватись більш ніж два поняття, а подекуди навіть зазначені випадки одночасної появи
займенникових та іменникових форм звертання. Книга є безцінним джерелом підходів і стратегій, які
застосовуються у сучасних соціолінгвістичних студіях.
Walker T. ''Thou and You in Early Modern English Dialogues. Trials, Depositions, and Drama Comedy'' [1]
– дослідження, яке охоплює галузі корпусної лінгвістики, історичної прагматики та історичної
соціолінгвістики. Головною метою є доведення гіпотези про те, що екстралінгвістичні і лінгвістичні
фактори, виділені попередніми дослідниками (зокрема зазначеними вище у цьому абзаці), є особливо
релевантними у виборі і відносній дистрибуції thou та you (2007 р.).
Джерелами текстів судових процесів, а також взятих iз них прикладів, є British Library, London. MS
Stowe401, A relation of the arraignment of the [...] Lady of Somerset [...] 1616 (1616 р.), Gardiner ed., Reports
of Cases in the Courts of [...] High Commission (1632 р., видано у 1886 р.), A True and Impartial Account of
the Arraignment, Trial, Examination, Confession and Condemnation of Col. James Turner (1663 р.), The Trials
of Robert Green, Henry Berry, & Lawrence Hill (1678-1679 р., видано у 1679 р.), The Trial of John Giles
(1680 р., видано у 1681 р.) та The Arraignment, Trial and Condemnation of Stephen Colledge (1681р.) [6].
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Дослідження базується на методах макро- і мікроаналізу, пояснювального опису, що проводиться у
діахронічному зрізі, а з огляду на апеляцію до соціальних та логіко-психологічних позамовних явищ
досліджуваний текстовий матеріал отримує зовнішню інтерпретацію, що в свою чергу, вводить
дослідження до царини прагматики.
У текстах, обраних для розгляду у цій статті, присутні мовці як чоловічої, так і жіночої статі для того,
щоб дослідити можливі відмінності у використанні займенників на основі статі мовця та / або адресата.
До 1640 р. жінки виступають лише адресатами у цих текстах. Якщо thou вживається для звернень до
підлеглих або людей нижчих за будь-яким параметром, то жінки, які у ранній модерній Англії вважались
нижчими від чоловіків, найбільш імовірно отримували thou в якості звертання [4: 101]. Важливо також
відмітити наявність шаблонного вживання thou, передбаченого протоколом судового засідання. Цей
займенник з’являється як кліше у вступній та заключній частинах судового провадження і його
використання за таких умов буде виділено окремо.
Цілком очікуваним є те, що чоловіки частіше використовують форми thou, ніж жінки, у судових
провадженнях; владні учасники судових процесів – адвокати і судді – виключно чоловіки. Жінки лише зрідка
з’являються в ролі підзахисних (у чотирьох провадженнях) або свідків. Було б дивно зустріти звертання жінки
за допомогою займенника thou, з огляду її нижчої позиції стосовно чоловіків, а також її роль у суді.
На цьому етапі варто ввести кількісні дані для демонстрації використання займенників thou та you за
проміжок часу 1616-1681рр. під час судових процесів. Вказаний проміжок часу, як зазначалось вище,
входить до більш широкого періоду – 1560-1760 рр., власне який для зручності розділяють на п’ять
підперіодів по 40 років кожен. 1616-1681 рр. вміщуються у межах трьох підперіодів – другого (16001639 рр.), третього (1640-1679 рр.) і четвертого (1680-1719 рр.). Стосовно ролей у межах діалогу (у
порядку мовець-адресат) варто виділити наступні пари: чоловік-жінка (а), чоловік-чоловік (б), жінкажінка (в), жінка-чоловік (г). У другому підперіоді статистика є наступною: (а) thou – 28 %, you – 72 %; (б)
thou – 1 %, you – 99 %; (в) і (г) – 0 %. Дані третього періоду виглядають наступним чином: (а) thou –
12 %, you – 88 %; (б) thou – 1 %, you – 99 %; (в) – 0 %; (г) thou – 0 %, you – 100 %. Нарешті четвертий
період представлений такими показниками: (а) thou – 3 %, you – 97 %; (б) thou – 1 %, you – 99 %; (в) thou
– 0 %, you – 100 %; thou – 0 %, you – 100 % [6].
На основі цих даних можна прослідкувати динаміку використання обох займенників другої особи
однини мовцями обох статей і зробити висновок, що жінки-мовці ніколи не використовують thou ані до
інших жінок, ані до чоловіків. Названий займенник використовують лише чоловіки у своїх звертаннях до
жінок, а також інших чоловіків. Спробуємо проаналізувати мовні інтенції, які могли мати вплив на такий
вибір займенників у рамках судової зали.
Формальне, шаблонне використання thou у судових провадженнях з’являється 36 разів. Однак є один
випадок, коли відбувається неочікуваний перехід до you під час винесення вироку, де повинно було б
з’явитись шаблонне thou, що буде видно в останніх трьох рядках прикладу, розміщеного нижче. Фінкенстедт
[2: 142] також відмічає цей абзац (цитуючи видання державних судових проваджень від 1730 р.) і натякає на
те, що такий перехід від одного займенника до іншого є свідченням того, що засуджений мав високе
походження. Він наголошує на тому, що саме у тій частині судового процесу, коли виноситься вирок,
шаблонне thou часто заміщується you [2: 143]. Ймовірно перевага надається you саме у цьому прикладі для
висловлення симпатії красивій, молодій графині, що кається. Складається враження, що суддя намагається
пом’якшити силу смертного вироку переходом від звичного займенника під час звертання до молодої
благородної жінки. Варто зазначити, що він уже перервав шаблонне мовлення, використовуючи you, із
гарантією помилування. Шаблонне thou більше ніде у тексті не витісняється you.
Francis Countese of Somerset wher as thowe
hast bine indicted arraigned and pleaded gulti
and Confessed that thowe hast nothing to saie
for thie self it is nowe my parte to pronunce
Iudgment: onlie thus much before since my Lords
haue heard with what Humillitie and greefe yo
haue Confessed the fact: I doe not doubt but the [= they)
will signifie soe much vnto the kinge to mediat
for his grace towards you: but in the rneane tyme
according to the Lawe: thie sentence must bee
that thow shallt be carried from hence to the
Tower of London and from thence to the place
of Exsecution wher you are to be hanged by
the neck till vou are dead and Lord haue rnerci
vppon you' soule f
(British Library, London. MS Stowe 401, A rellatio" of the arraignm1 of the
[...] Ladie of Somerset [...] 1616).
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У XVII столітті використання thou є незначним, якщо виключити шаблонні форми. Під час другого
підперіоду (1600-1639 рр.) існує лише чотири приклади нешаблонного використання thou. Всі вони
походять із текстів судових засідань, які відбулись у 1632 р. та опубліковані у виданні Гірдінера від
1886 р. Reports of Cases in the Courts of [...] High Commission [6]. У прикладі нижче you використовується
вперше для звернення до підзахисної, із простого люду, у формальному, навіть суворому тоні.
ARCHBISHOP OF CANTERBURY. "What say you, woman?"
S. JONES. "I dare not worship God in vaine," but saith THE
BISHOP OF LONDON, "will you not sweats and take an oath when
you are called to it by the Magistrate?" S. JONES. "Yes, I will
answere upon my oath to end a controversy before a lawful magistrate."
EARLE OF DORSETT. "What, doest thou thinke woman
ol these grave Fathers of the church, that these heere be not lawful]
Magistrates?"
(Gardiner ed. Reports of Cases in the Courts off...] High Commission 1886) [6: 285].
Під час третього підперіоду (1640-1679 pp.) you – це займенник для формальної зали суду, і так само
як у другому підперіоді форми thou зустрічаються досить рідко. На відміну від другого підперіоду
приклади використання thou для вираження гніву відсутні. Із восьми нешаблонних прикладів thou п’ять
складаються із prithee. З-поміж цих п’яти прикладів третього підперіоду судових проваджень prithee
використовувалось мовцями для вираження поблажливості або нетерплячості стосовно адресата [5: 16].
В усіх випадках адресат має менше влади, ніж мовець: до свідка відносно нижчого рангу генеральний
прокурор, сер Вільям Джонс, і нижчий за посадою виконавчий службовець, таким чином, передає
адресовані до нього слова полковника Тернера. Чоловіки звертаються до жінок наступним чином:
молода служниця повідомляє, що її господар звертався до неї за допомогою prithee, а до іншої так само
звертається названий раніше головний прокурор [5: 17]. Наступний приклад показує те, як полковник
Тернер звертається (і перебиває) свою стару дружину та підзахисну, використовуючи і prithee і thee:
Mrs. Turner. I did not, its false, what did
Turner. Prethee be patient dear Mai, come sit thee down.
(A True and Impartial Account of the Arraignment, Tryal, Examination,
Confession and Condemnation of Col lames Turner, [6: 40]).
Тон у цьому прикладі видається поблажливим і заспокійливим, аніж люблячим або інтимним. Більше
того, останній приклад використання був би зовсім недоречним у залі суду [5: 70]. Ймовірно, що такий
зверхній спосіб говорити з нею викриває його намір підірвати її незручну реакцію або відповіді на
запитання. Таким чином, параметр статі є релевантним у цьому випадку.
Два інших приклади thou у третьому підперіоді показані у наступному прикладі:
Mr. Just. Wild. Have a care what you say, and mind
the Question I ask you, Were you there on the Sunday
in that Room where they say Sr. Edmondbury Godfreys
Body was laid?
Lee. I cannot say that I was in that Room, but I called
in at the Door every Day and I was the last up every
Night.
Mr. Just. Wild. lie say that for thee, thou hast spoke
with more care then any of them all.
(Tlte Tryals of Robert Green, Henry Berry, & Lawrence Hi', [6: 58].
Вищий ступінь влади мовця стосовно адресата є приголомшливим: мовець літнього віку, чоловічої статі,
лицар, один із провідних адвокатів і протестант, у той час як адресат – молода особа жіночої статі, служниця,
свідок і ''папіст'' у центрі подій Папської змови. Незважаючи на це, у контексті формальної судової зали you
використовується постійно для звертання до свідка до кінця діалогу [5: 90]. Thou виступає вираженням
позитивної емоції, як от, ''дякую за вашу неочікувану чесність'' або маркер дискурсу, спосіб закінчити
інтерв’ю, переходячи від діалогу питання-відповідь до особистого ''дякую і до побачення''.
Якщо у The Arraignment, Tryal and Condemnation of Stephen Colledge Джеффріс використовує thou,
чіпляючись до свідка, а в The Tryal of John Giles він може виражати дружній авторитет на основі вищої
ролі, віку і статусу, звертаючись до молодого служника: ''Who is thy Master?'' [6: 36]. Однак Джеффріс
далі не звертається до цього свідка взагалі, внаслідок цього складно бути впевненим у тоні
висловлювання і, таким чином, у можливій мотивації для використання thou. Звертаючись до старшого
свідка жіночої статі, простолюдинки, Джеффріс спочатку звертається до неї за допомогою thou, як
показано у прикладі нижче (перед ним до неї звертається адвокат, містер Мілбурн, який використовує
you). Переходячи до того, що здається батьківським тоном, мотивація Джеффріса, вочевидь, –
розслабити свідка.
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Ann Beron.
Mr. Mil. Tell what time of the Night Giles came
in, where you were in his company; what time of
Night it was?
Record. Speak as loud as thou vvouldst do if
thou wer't at home: "When was this?
(The Tryalofjohn Giles, [6: 36]).
Допит Джеффріса продовжується далі за допомогою you і good woman. Проте подальший перехід до
thou, в якому тон безславного залякування проявляється потроху, з’являється у той час, коли Джеффріс
намагається підірвати її докази. У прикладі нижче він звертається до неї радше різко, використовуючи
'woman' і you, але потім повертається до поблажливого thou.
Record. Woman you must be mistaken, he came
to Town at Twelve or One, and might be in
thy company, but it is plain he went to a Brokers
in Long-lane, [...]
(The Tryalofjohn Giles, [6: 37]).
Окрім восьми прикладів thou, використаних суддею Джеффрісом, є лише чотири приклади thou у
четвертому підперіоді, де свідок цитує діалог, який мав місце за межами контексту судової зали, як
видно із наступного прикладу. У ньому молода служниця передає діалог з містером Дагдейлом, статус
якого нам невідомий, проте він чітко вищий, ніж статус служниці.
FA. Hunt. I did tell him, Mr. Dugdale, if you can't let me have my
Masters money, if you please to tell me what you have made Oath against
my Master. Said he, J cant let thee have it now; but thou shalt have what
I have to say against him: I will draw it up in Writing and thou shalt have
it tomorrow-morning. The next morning I came to him again, and said I,
I am come again, what must I do? Said he, I have no money, such an one
hath not hoped me to it. Sir, then, said I, I hope you will be as good as
your word, to let me know what you have made Oath against my Master.
Said he, I was about it yesterday, but could not do it: But, Sweetheart,
said he, (and took me by the hand) I will give you a Copy of it to day at
ten of the clock; and if I do not, I will tell it thee by word of mouth. So I
came to the house at ten, and staid till eleven, but did not see him.
(The Arraignment, Tryal and Condemnation of Stephen Colledge, [1: 76]).
У цьому прикладі містер Дагдейл звертається до молодої служниці за допомогою thou (із одним
винятком), і отримує у відповідь you. За рамками формальності зали суду використання thou у зверненні
до служниці не зовсім дивовижне, навіть наприкінці XVII століття. Тон Дагдейла зневажливий, але не
ворожий (наприклад, він звертається до неї словом 'sweetheart'). Подібні діалоги зі служницями також
знаходимо у драматичній комедії [2: 147]. З іншого боку, той факт, що вона виконує доручення, із яким
він ніяк не хоче їй допомагати, міг заохотити вживання презирливого thou для того, щоб підкреслити
незручність того, що вона його потурбувала.
Таким чином, можна зробити висновок, що гендер дійсно має вплив на використання займенників
другої особи однини thou та you. Існує тенденція, за якої мовці чоловіки більше використовують thou,
звертаючись до жінок, аніж до чоловіків під час другого-четвертого підперіодів (1600-1719). Більше того,
твердження залишається правдивим, якщо форми шаблонного thou усунути (мовці чоловіки вживають 5
% нешаблонного thou, звертаючись до жінок під час другого і третього підперіодів). Різниця у звертанні
чоловіків мовців до жінок та інших чоловіків є ще більшою під час другого-четвертого підперіодів.
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Яковлева Е. А. Фактор гендера в использовании местоимений thou и you
в ранненовоанглийский период.
Данная статья рассматривает использование местоимений второго лица единственного числа thou и
you в английском языке под влиянием такого экстралингвистического фактора, как пол в период 16161681гг. Исследование опирается на корпус текстов судовых процессов за указанный период ввиду их
устной диалогической природы, которая способствует выделению и анализу речевых интенций
говорящего и адресата.
Ключевые слова: гендер, местоимение, экстралингвистический фактор, тон,
ранненовоанглийский период.
Yakovleva K. O. Gender Factor in Usage of Pronouns thou and you in the Early Modern English Period.
This article deals with the usage of second person singular pronouns thou and you in English language under
the influence of such an extralinguistic factor as gender within 1616-1681 time period. The research is based
on the corpus of trials of the same period regarding their verbal dialogic nature conducive to selection and
analysis of speech intentions of the speaker and the addressee. The research is based on the techniques of
macro and microanalysis, and is held in the diachronic perspective underpinned with sociolinguistic factors.
Thus, the exemplary material receives an external interpretation, which in turn introduces the research to the
realm of pragmatics.
Key words: gender, pronoun, extralinguistic factor, tone, New Early Modern English period.
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АЛЮЗИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ БРИТАНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ
У статті розглянуто проблематику інтертекстуальності у новітньому періоді розвитку британської
літератури. Проведено дослідження використання алюзивних елементів у художньому дискурсі
британського модернізму на прикладі поетичних та прозових творів. Визначено сутність діалогічної
взаємодії текстів різних епох та специфіку індивідуально-авторського світогляду, що формує
особливості використання алюзивних вкраплень. Виокремлено тематичні види алюзій, такі як історичні,
літературні, шекспірівські, біблійні, побутові та ін., які присутні у творах британських письменників
XX століття. Здійснено аналіз видів алюзій, які виконують роль додаткових елементів твору та алюзій,
які виступають основою структури побудови нового тексту окремого автора.
Ключові слова: інтертекст, алюзія, модернізм, діалогічна взаємодія.
Постановка проблеми. Алюзивні елементи як форми інтертекстуальності завжди привертали увагу
науковців при дослідженні взаємодії текстів різних епох. Будучи ключем як творення, так і декодування
змісту текстового повідомлення, алюзії відкривають ті глибинні смисли твору, які автор намагається
донести до читача шляхом застосування цього стилістичного прийому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що питанням дослідження літературної сторони
алюзій займались М. О. Шаповал (2012), Г. В. Чумак (2007), Л. П. Статкевич (2007), О. М. Копильна
(2007), О. М. Дронова (2006), М. А. Захарова (2004), Т. І. Козимирська (1999) та ін.
Метою роботи є виявлення, наскільки часто використовувалось явище інтертекстуальності та алюзії,
зокрема, у творах британських модерністів. Для того, щоб осягнути специфіку використання авторами
алюзивних вкраплень, ми спершу прослідкуємо вплив літератури попередніх епох на індивідуальноавторський світогляд, адже осучаснення літератури будь-якої епохи відбувається методом
переосмислення попередніх періодів, появою нових філософських теорій і постулатів, змінами у
соціальній чи економічній сферах, розгортанням воєн та ін.
Викладення основного матеріалу. Література розвивається за загальними законами поступальності й
повторюваності, шляхом заперечення, що утворює новий позитивний результат, про що в свій час говорив
німецький філософ Г. В. Ф. Гегель. [1]. З кожним роком літературне надбання нагромаджується, як у
фізичному плані вираження (у томах текстів), так і в ментальному (у досвіді, у зміні художнього мислення
певного народу). Тому, якщо автор бажав зобразити світ по-новому, заперечивши попередні канони, або ж
у протилежному випадку, віддзеркалити у своєму творі позитивну минулу подію, явище, героя, він, так чи
інакше, будує новий текст на якомусь існуючому базисі, переплітаючи старе із сучасним, і, відповідно,
утворює нове. Автори-модерністи, використовуючи прийом інтретекстуальності, намагаються спрямувати
читача на здогадку і декодування нового повідомлення, використовуючи свої фонові знання.
Роль автора, як вважає Р. Барт [2], зводиться до ''зшивання'' тканин різних текстів таким чином, щоб
утворити структурно і логічно побудований текст, у якому вставлені слова і фрази володіють зміненим
семантичним навантаженням та вибудовують нову прагматику твору. Одним із яскравих прикладів
вдалого поєднання інтертекстуальних елементів є вірш Т. С. Еліота "The Love Song of J. Alfred Prufrock".
Проілюструємо свої міркування на прикладах із цього твору.
На початку твору ми зустрічаємо епіграф у вигляді цитати із героїчного епосу "Divine Comedy"
А. Данте ("Пекло", кантон 27, рядки 61-66):
S'io credesse che mia risposta fosse
A persona che mai tornasse al mondo,
Questa fiamma staria senza piu scosse.
Ma perciocche giammai di questo fondo
Non torno vivo alcun, s'i'odo il vero,
Senza tema d'infamia ti rispondo.
У варіанті англійського перекладу цей уривок звучить так: If I thought my answer was given to one who
could ever return to the world, this flame would flicker no more, but since, if what I hear is true, no one ever
returned, alive, from this deep, I reply, without fear of defamation.
Ці слова належать одній із проклятих душ у восьмому колі пекла за сюжетом епосу "Divine Comedy".
Т. С. Еліот, використовуючи цей натяк, проводить паралелі між становищем Пруфрока і буттям цієї
душі. Обоє вони знаходяться у пеклі, проте Пруфрок перебуває у пеклі на землі, тобто у сучасному,
бездушному місті, над яким витає смог.
Мотиви поеми Данте зустрічаються і у наступних рядках твору Еліота:
© Ярема О. Б., 2014
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Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherized upon a table.
(прихований натяк на сюжет "Divine Comedy" допомагає автору знову ж таки порівняти вечір із
пеклом, зобразити його неживим і бездіяльним, порівнюючи його з пацієнтом під наркозом a patient
etherized upon a table).
Літературну алюзію у формі словосполучення an overwhelming question зустрічаємо у рядках:
To lead you to an overwhelming question …
Oh, do not ask, ''What is it?''
Let us go and make our visit.
Посилання здійснюється на роман "Pioneers" Дж. Ф. Купера, яким свого часу захоплювався
Т. С. Еліот. Герой цього твору, Бенджамін, ставить низку запитань, які завершуються цим
словосполученням: ......''Did’ee ever see a British ship, Master Kirby? An English line-of-battleship, boy?
Where did’ee ever fall in with a regular built vessel…and flush-deck? – tell me that, man, if you can; where
away did’ee ever fall in with a full-rigged, regular-built, necked vessel?'' ...The whole company were a good
deal astounded with this overwhelming question…
Звичайно, характерним для Еліота є вживання шекспіризмів у цьому творі:
I know the voices dying with a dying fall
Beneath the music from a farther room.
So how should I presume?
Алюзія a dying fall відповідає репліці герцога Орсіно із п’єси "Twelfth Night" В. Шекспіра (рядок 4,
Акт 1, Сцена 1):
…Give me excess of it, that, surfeiting,
The appetite may sicken, and so die.
That strain again! it had a dying fall:
O, it came o'er my ear like the sweet sound…
Інший приклад посилання на творчий доробок В. Шекспіра відображено у наступному прикладі:
But oh, oh, her arms round his neck, the lifting of her breasts, her mouth! Eternity was in our lips and eyes.
Lenina. (О. Хакслі, "Brave New World")
Алюзивне посилання на драму "Antony and Cleopatra" В. Шекспіра. Цю фразу Клеопатра сердито
кидає Антонію, коли той сказав, що залишає Єгипет і повертається у Рим. Так само і Джон промовляє ці
слова, тому що ніяк не може забути про Ленайну, свою возлюблену.
Othello, he remembered, was like the hero of Three Weeks in a Helicopter-a black man.
Only in Othello's word could he find an adequate vehicle for his contempt and hatred.
"Well then, "he said, after a pause, "something new
that’s like Othello, and that they could understand".
Отелло, чорношкірий мавр, відомий персонаж однойменної трагедії Шекспіра, згадується у творі
"Brave New World" декілька разів автором. Це пояснються тим, що Джон, як і Отелло, вирізнявся своїм
кольором шкіри з-поміж оточення, він виріс у суспільстві людей іншої раси, був єдиним білим
хлопчиною і за душевним станом переживав такі ж емоції як і герой Шекспіра.
Майже кожен твір письменників-модерністів містить алюзії на біблійні сцени або персонажі. Не
винятком є і "The Love Song of J. Alfred Prufrock":
But though I have wept and fasted, wept and prayed,
Though I have seen my head brought in upon a platter,
I am no prophet – and here’s no great matter…
Алюзія відсилає нас до подій, пов'язаних з Іваном Хрестителем, єврейським проповідником, який був
ув’язнений Геродом, правителем Галілеї, і якому згодом відрубали голову на бажання названої дочки Герода,
Саломи. Згадка про цю подію зустрічається у притчах від Матвея, Марка, Луки та Івана у Книзі Апостолів.
To say: "I am Lazarus, come from the dead,
Come back to tell you all, I shall tell you all" – If one, settling a pillow by her head,
Should say: "That is not what I meant at all.
That is not it, at all".
Однослівна алюзія-антропонім Lazarus відноситься до двох персонажів Нового Заповіту: 1) Лазаря,
якого Ісус воскресив із мертвих (Євангеліє від св. Івана, 11: 18, 30, 32, 38), і 2) Лазаря, прокаженого
жебрака (Євангеліє від св. Луки, 16: 19-31), який помер у муках і був прийнятий на небо [3].
Mr. Kenan said with solemnity:
I am the resurrection and the life. That touches a man’s inmost heart (Дж. Джойс "Ulysses").
Експліцитна біблійна алюзія (Євангеліє від св. Івана, 11:25), яка використана автором в епізоді з
похованням, коли Містер Кернан наголошує на тому, що похоронна церемонія Ірландської Церкви, яка
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починається цими словами з Біблії, є більш зворушливою і душевною. Ці слова змушують читача
пригадати епізод з Воскресіння Христа і співставити його з подією з життя персонажів твору.
Роль алюзій у літературі модернізму можна побачити ясніше, якщо класифікувати алюзії на дві
категорії: 1) ті, які вплетені у письмову форму твору і 2) ті, які створюють структуру тексту. Перший
вид використовується для згадки відомої історичної події, персонажу, явища, що додає глибини та
історичного резонансу поетичній ідеї. Другий вид алюзії посилається на явище, подію чи персонаж, коли
вся робота стає невіддільною від алюзії, наприклад, у випадку переказу. Коли автор використовує
перший вид алюзії, він вважає, що попередній автор уже писав про те, що він хотів сказати, і написав це
краще, ніж теперішній. Ці алюзії є короткими і займають у тексті не більше декількох рядків.
Red Rose, proud Rose, sad Rose of all my days!
Come near me, while I sing the ancient ways:
Cuchulain battling with the bitter tide;
The Druid, grey, wood-nurtured, quiet eyed,
Who cast round Fergus dreams, and ruin untold…
…Sing of old Eire and the ancient ways:
Red Rose, proud Rose, sad Rose of all my days.
У вірші "To the Rose upon the Rood of Time" В. Б. Єйтса знаходимо одразу декілька прикладів
одиничної алюзії. Тут згадуються персонажі та боги з кельтських міфів: Кухулін – головний герой саги
"Трагічна смерть єдиного сина Айфе", Фергус – один з ірландських королів, який отримав від друїдів дар
мудрості і яснобачення, та кельтська богиня сонця Ерін.
Ця алюзія вдало поєднує рядки багатовікової поетичної традиції. Сила, закладена у смислі самої
алюзії, є більш потужною, ніж автор міг зобразити сам, використавши інше слово або порівняння. Вид
одиничної алюзії модерністи часто використовують у своїй творчості, однак, не рідко і звертаються до
написання переказів міфів відповідно до своїх задумів і цінностей епохи.
Другий вид алюзії проілюструємо на прикладі твору Дж. Джойса "A Portrait of an Artist as a Young
Man", у якому автор звертається до міфу про Дедала і Ікара, щоб виразити теми розвитку митця і пошуку
особистості цих персонажів. Тобто, для Стівена його міфологічний епонім, який репрезентує
"метабатька" героя твору, став символом його нової ідентичності – божественного творця. Таким чином,
визнаючи себе спадкоємцем Дедала, Стівен відокремлює себе від свого батька і батьківщини, будуючи
нове життя без існуючих обмежень. Міф про Дедала послужив не для побудови структури твору, а для
зображення портрету героя.
Хоча, як ми спостерігаємо, найпоширенішими є літературні та міфологічні алюзії, однак, у текстах
модерністів прослідковуємо і вживання алюзій на музичні твори:
Frisch weht der Wind
Der Heimat zu
Mein Irisch Kind
Wo weilest du? (Т. С. Еліот "The Waste Land").
Слова з початку опери "Трістан та Ізольда" Р. Вагнера, великого композитора XIX століття, де
описується сцена як Трістан повинен був переправити з Ірландії до Корнвелу Ізольду, яка була заручена з
його дядьком – королем Марком, проте пізніше обоє випили магічний напій і закохались. Т. С. Еліот,
бажаючи зобразити світ своїх душевних переживань, цитує цей уривок для опису пошуку нового
народження, того чистого місця, якого потребує його душа серед оточення гнилого світу. Ці слова
виступають контрастом до попередньої сцени поеми, де описується спека.
He knew I wanted to go to the theater to hear Carmen (Дж. Джойс, "Exiles").
Опера "Кармен" Ж. Бізе згадується у творі "Exiles", тому що її провідними темами є романтика і
молодість. Звідси і зв'язок із романтичним хлопцем – героєм твору. Ймовірно, що саме вигнання Кармен
із суспільства і любовний трикутник опери послужили підґрунтям для зображення поштовху Річарда до
вигнання і любовної конкуренції у дорослому житті.
People knew that they were courting and, when he sang about the lass that loves a sailor, she always felt
pleasantly confused.
Очевидно, що у творах присутні й алюзії на фольклорні реалії. Попередня алюзія із твору "Dubliners"
Дж. Джойса the lass that loves a sailor бере початок із джентельменської балади про піратів, які під час
пиятик любили говорити такий тост: But the standing toast that pleased the most was the wind that blows, the
ship that goes, And the lass who loves the sailor.
Серед видів алюзій на побутові факти Агата Крісті використовує й такий цікавий варіант метатекстів
для алюзивних заголовків і сюжетів своїх детективів як дитячі римівки. До інтертекстуальних заголовків,
які містять саме цей вид посилань, можемо віднести "Sing A Song of Sixpence" (на однойменну римівку
"Sing a Song of Sixpence"), за аналогією назви "Three Blind Mice" (римівка "Three Blind Mice"), "One, Two,
Buckle My Shoe" (римівка "One, Two, Buckle My Shoe"), "Hickory Dickory Dock" (римівка "Hickory Dickory
Dock"), "And Then There Were None" (фраза із римівки про десять негренят Ten Little Niggers: One little
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Soldier Boy left all alone; He went out and hanged himself and then there were none. Проте для
американського видання назва була змінена на "And Then There Were None") [4].
Висновки та перспективи подальших розвідок. Таким чином, опираючись на результати
проведеного аналізу, ми підтвердили той факт, що жоден твір в історії літератури загалом і в період
розвитку модернізму зокрема, не є повністю самостійним утворенням. Кожен текст є унікальним у плані
нового зображення світу переломленого через індивідуально-авторську парадигму. Проте з точки зору
інтертекстуальних відношень, усі тексти містять у собі певні запозичення як з літератури, так і з соціуму.
Такі елементи, головним чином, допомагають авторові: а) чітко і конкретно висловити свою ідею на
основі вже усталених характеристик героїв, подій та явищ із притаманною їм конотацією; б) видозмінити
семантичне навантаження алюзії шляхом застосування її у пародійному або негативному плані; в) надати
твору певної історичної значущості, вплітаючи іншотекстові елементи та звернути увагу читача на
дешифровку алюзивних кодів на основі його фонових знань.
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Ярема О. Б. Аллюзивная нагрузка художественного дискурса британского модернизма.
В статье рассмотрена проблематика интертекстуальности в новейшем периоде развития британской
литературы. Проведено исследование использования аллюзивных элементов в художественном дискурсе
британского модернизма на примере поэтических и прозаических произведений. Определена сущность
диалогического взаимодействия текстов разных эпох и специфика индивидуально-авторского
мировоззрения, которая формирует особенности использования аллюзивных вкраплений. Выделены
тематические виды аллюзий, такие как исторические, литературные, шекспировские, библейские,
бытовые и др., которые присутствуют в произведениях британских писателей XX века. Осуществлен
анализ видов аллюзий, которые выполняют роль дополнительных элементов произведения и аллюзий,
которые выступают основой структуры построения нового текста отдельного автора.
Ключевые слова: интертекст, аллюзия, модернизм, диалогическое взаимодействие.
Yarema O. B. Allusive Loading of the Literary Discourse of the British Modernism.
The article deals with problems of intertextuality in the latest period of the British literature. The study of the use of
allusive elements in the literary discourse of the British modernism on the examples of poetry and prose is held. The
essence of the dialogic interaction of texts of different eras and the specific individual author's worldview that
shapes the features the allusive inclusions usage is highlighted. The thematic kinds of allusions, such as historical,
literary, Shakespearian, biblical, everyday and others, present in the works of the British writers of the 20th
century, are determined. The analysis of the kinds of allusions that serve as additional elements of the work and
allusions that serve as the basis for building a new structure of the text of some authors is held.
Key words: intertext, allusion, modernism, dialogic interaction.
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СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ ЧИСЛА
Статтю присвячено вивченню особливостей формування категорії числа в деяких германських мовах.
Досліджено зв`язок категорії кількості і категорії числа. Звернено увагу на трансформацію системи
ментальності людини в вербальну систему в умовах формування категорії числа, а саме одну з
частин граматики – числівник. З`ясовано, що ментальна універсальність сприймання категорії
кількості носіїв індоєвропейських мов є не універсальною при її вербалізації в кожну з певних мов.
Виявлено, що дослідження з історії індоєвропейських мов пов’язані з історією формування вербальної
форми категорії числа.
Ключові слова: категорії числа, категорії кількості, число, числівник, трансформування,
вербалізація, система.
Наша сьогоденна мова є логічним результатом еволюції людського суспільства. Потреби суспільства
відбиваються змістовними категоріями і передаються мовленнєвими формами [1: 3].
Актуальність даного дослідження обумовлена необхідністю вивчення категорії числа, як
лінгвістичного явища, що передає інтернумеральні поняття потрібні для поєднання таких лінгвістичних
категорій, як граматика і лексика. Актуальність вивчення категорії числа виявляється через проявлення
зв'язків розвитку форм мислення і їх озвучування, на прикладі існування категорії числа і його
еволюціонування в морфологічну категорію – числівник. Граматичне число вбирає в себе такі поняття, як:
абстрактність, єдність, предметність, тобто поєднання речей навколишнього реального і уявленого світів.
Метою нашої роботи є дослідження еволюції категорії числа з позиції реформування ментальності
носіїв германських мов в вербальну форму, моделювання процесу формування категорії числа.
Висунута мета передбачала рішення ряду завдань: проаналізувати теоретичні джерела; виявити
фактори, які вказують на системність існування категорії числа; продемонструвати еволюційність
існування категорії числа; навести приклади, які свідчать про еволюцію морфологічних засобів категорії
числа в германських мовах (в даній праці англійській і німецькій мовах).
Рішення висунутих завдань потребувало від нас аналіз джерел відомих вітчизняних і іноземних
вчених різних сфер дослідження. Праці: В. Д. Аракіна, М. М. Гухмана, А. І. Смірницкого дали нам
можливість проаналізувати проблеми в сфері історії германських мов.
Питання дослідження еволюції мов розкриваються в працях: В. В. Віноградова, Я. Грімма, Я. Гонда,
В. Гумбольдта, В. Жирмунського, Г. В. Колшанського, И. А. Бодуэна де Куртене, Г. Пауля,
Е. Д. Поліванова, Б. А. Серебренікова, В. Г. Таранця, Ф. Шлегель, Б. А. Фролова.
До відомих дослідників германського мовознавства належать також праці: В. Г. Адмоні,
JI. Блумфілда, Е. В. Гулиги, О. Есперсена, В. М. Жирмунського, Г. В. Колшанського, В. В. Левицького,
A. A. Реформатського, P. O. Якобсона.
Оточуюча людину дійсність – природа і суспільство, яке тільки зароджувалось, все потребувало
мовленнєвих означень, тобто вербалізації знаків, символів, категорій з життя. Виникнення і шляхи розвитку
понять про кількісну ознаку: предмету, істоти, оточуючої дійсності загалом, вимагає постійного
опрацювання вченими, яке відбувається через аналіз вже існуючих текстів: міфів, пісень, легенд, казок,
малюнків, приказок, прислів’їв, тощо. Уявлення, які виникли в час зародження спілкування членів соціуму,
були закріплені через ментальні категорії, а їх вербалізація в мовленні стали часткою філологічної
складової мови: частинами мови, частинами слова, речення, тексту. Ці тексти є пам`яткниками існування
людства, по розвитку його ментальності використовуються філологами в своїх дослідженнях. Довгий час в
мовленні тексти-пам`ятки переважно мали усну форму. До їх переходу в "стабільну" форму, тобто
письмове втілення, вони зазнали великих змін. З текстів, що досліджувались різними вченими видно, що
категорія числа розвилась з кількісної ознаки оточуючого реального світу. Кількісні категорії, не зважаючи
на великі ментальні труднощі, розвивались за певними ментальними ознаками.
В умовах постійного різнобічного дослідження існування мови, її еволюції формуються нові
лінгвістичні напрями. Такий процес підтверджує не тільки актуальність і сучасність досліджень мови,
але і необхідність продовження і поглиблення досліджень, пов’язаних з існуванням і історією мови, як
обов’язкової складової якості життя людини в соціумі. Дослідження історії германських мов також
передбачає виявлення динаміки досліджень і не тільки минулого, але й майбутнього в розвитку людства.
Проблема змістовності формування категорії числа, яка розглядається в даній статті, є актуальною
для сучасної лінгвістики.
© Ярмолович Г. Ю., 2014
295

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (74). Філологічні науки

Категорія числа має своїм змістом розвиток категорії кількості i подальший її розвиток через
трансформування ментальності в окрему граматичну частину мови – числівник. Крім виробленої окремої
частини мови категорія числа через морфологічні ознаки числа зустрічаються у різних частин мови
(іменників, займенників, дієслів, прикметників, дієприкметників) [2].
Кожне дослідження передбачає аналіз інформації, концепцій, принципів, теорій, які можуть бути
умовно або відверто віднесені до різних наук. Дослідити проблему нашої роботи не можливо без
втручання в межі таких наук як філософія, історія, різні напрями лінгвістики (філологія, семіотика,
історія мови), математика.
В передмові до книги відомого лінгвіста Г. В. Колшанського доктор філологічних наук
А. М. Шахнарович робить акцент на зв’язку зовнішнього і внутрішнього життя людини з його здібністю
формувати мовленнєві форм в будь-якій ситуації. "Картина світу, яка складається в мисленні носія мови,
вимагає адекватної передачі мовними засобами" [3: 4–6]. Цей вислів вірний, оскільки мова, як
стверджував Г. Лейбниц – це "найкраще відображення людської думки" і мовні дані виявляються
вирішальними при вивченні фундаментальних граматичних категорій [1: 16].
Розглянемо категорію числа з тієї позиції, яку виробив і ввів в лінгвістику В. В. Вiноградов. Він
відмітив, що ядерними, центральними в мові є категорія іменників. В. В. Вiноградов підкреслював, що
серед усіх частин мови іменник і дієслово визначаються як граматичні основи мови, оскільки дія є однією з
якостей категорії іменників. Іменниками вважаються слова, що виражають предметність і утримують її
через форму, рід, число і відмінок. Граматична категорія числа разом з іншими граматичними категоріями
оформляє значення предмета, тобто є ще одним визначенням якості предмета. З кількісних показників
складається якість. Якість без кількості неможлива. Але і кількість без якості не може існувати. Зв'язок з
кількістю, як характеристики предмета, відбувається постійно в думках промовців, оскільки кількість саме
по собі неможлива. Кількість нічого не означає без назви предмету для промови. При тому промовець
завжди говорить, думає, вважає про кількість чого-небудь або кого-небудь [2].
Філософський підхід до розвитку поняття числа дав нам його розуміння, що включає в свій обсяг
змісту категорію кількості як екстенсивну сторону процесу пізнання. А. С. Арсеньєв запропонував для
розгляду категорії числа наступну схему дій закону переходу кількісних змін в якісні в рамках розвитку
понять: "...количественные изменения, совершающиеся прежде всего с объемом понятия (открытие
новых представлений изучаемого предмета), а в связи с этим и с содержанием того же понятия (открытие
новых свойств у изучаемого предмета, соответственно новых признаков у данного понятия)". Вчений
звернув увагу на зміни існуючого поняття в тому разі, коли відбувається накопичення складових певного
явища. А. С. Арсеньев відмітив, що такі зміни можуть мати кардинальний характер, навіть характер
"революционной ломки", тобто з`являються нові точні, досконалі поняття. Також вчений звернув увагу
на те, що ці зміни відбуваються в постійній взаємозамінюючій динаміці: "экстенсивные стороны понятия
(его объема) воздействует на его интенсивную сторону (содержание)" [4: 323–324].
Розглянемо проблему нашої роботи, втрутившись в простір однієї з лінгвістичних науки, а саме
семіотики. Семіотика досліджує "структуры мысли, скрытое за внешней формой языка" [2: 225–226].
При розгляді еволюції категорії кількості в категорію числа звертаємо увагу на сучасну концепцію
А. Вежбицької відносно "системы", яка складається з елементарних понять, що формують "ментальные
предложения или мысли" [5: 246]. При розробці системи поєднання понять і форм мови А. Вежбицька
використовує терміни, які ввів ще У. Оккама – lingua mentalis і lingua vocales. Під lingua mentalis
розуміється система ментальності і думки, а під lingua vocales мається на увазі – мова, що має звук і
"озвучує" думку. Теорія А. Вежбицької зорієнтована на всесвітню універсальність lingua mentalis і
вокальну "вузість" lingua vocales. Під "вузістю" lingua vocales розуміється відбиття звучання
універсальної ментальності відносно певної натуральної мови. Загальна lingua mentalis категорії кількості
в розумінні людини сформувала семантичне системне "поєднання: предмет, іменування кількості
предметів, дія. Ця система включає сукупність простих понять, в нашій праці це – лічення, числа.
Сукупне поєднання понять категорії числа, а також правил за допомогою, яких ці поняття конструюють
складний системний комплекс, тобто систему мислення, привело до формування складової граматичної
системи, певної частини мови – числівника. Теорія А. Вежбицької, як ми вже вказували, зорієнтована на
включення універсальних елементів: "ментальные предложения или мысли" або lingua mentalis в систему
[5: 246–248]. В процесі промови своїх думок, людина формує переклад з lingua mentalis на lingua vocalis.
Тобто в кожній мові категорія числа, а в нашій роботі – числівник, передається своїм особистим мовним
кодом, lingua vocalis, назвами чисел.
А. Вежбицька вказує, на ряд якостей елементів кожної системи:
• їх має бути не багато, від десяти до двадцяти елементів;
• вони не мають бути редукованими до інших виразів мови;
• елементи мають бути незалежними, мається на увазі, що їх зміст може бути переданий, як
кожний особисто, окремо [5: 246–248]. Наведемо приклади елементів, які відносяться в мові
до категорії числа:
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Лічити (укр); считать (рос); to count (англ.); davon ausgehen (нім.).
Один, два, три (укр); один, два, три (рос); one, two, three (англ.); еin, zwei, drei (нім.)
Перший, другий, третій (укр); первый, второй, третий (рос); the first, the second, the third, (англ.); die
erste, zweite, dritte (нім.).
В кожному природному мовленні існують прості одиниці, які є відбитком елементарних понять lingua
mentalis. Кожне lingua mentalis, тобто "ментальное предложение" промовець формує. Відбувається
формування певного речення своєї рідної мови, яке складається з відповідних базових одиниць і
відповідних ізоморфних думок. В практиці мовлення, такі речення використовуються в значно зміненому
стані. Переклад з lingua mentalis на lingua vocalis є трансформацією базових речень, і як результат в
мовленнєвому реченні зникає початковий стан ізоморфізма думок і мовних виразів. Правила
трансформації базових одиниць, базових категорій в речення і є граматикою будь якої мови, яка відбиває
розвиток потреб ізоморфізма думок і передає еволюцію певних категорій.
Граматична категорія виявляється на основі протиставлення рядів форм, а, отже, і на основі
протиставлення певних значень. Акцентування уваги на явищах і подіях оточуючого світу дало
можливість людині їх аналізувати і згодом виділити первинну номінацію [1: 68].
Розвиток потреб в передачі категорії числа з часом виявився настільки суттєвим для мови, що
"захопивши" мовленнєву морфологію призвів до виникнення окремого явища мови – числівника.
Числівник – є тією окремою граматичною частиною мови, яка в результаті поступового розвитку
пізнання навколишнього життя людиною, передає категорію числа, перекладену з lingua mentalis на
lingua vocalis. В такому процесі "перекладу" і трансформування розглядаються основні принципи
категоризації в мові та визначення сутності граматичної категорії певної частини мови.
Аналіз наукових праць за обраною темою показав, що дослідження категорії числа в германських
мовах ускладнюється тим, що на сьогодні у цій групі представлені абсолютно різні типи мов. З одного
боку, ми маємо суто синтетичну мовну систему з найбільш розгалуженою морфологічною структурою,
успадкованою ним від протогерманскої групи. З іншого боку – аналітичну мовну систему.
У мовах світу розрізняють декілька типів вираження системи категорії числа. Це залежить від складу
значень даної граматичної категорі: єдине, множинне, двоїсте (два об'єкти ), потрійне (три об'єкти),
четверне (чотири об'єкти ) і паукальне (невелика кількість об'єктів) числа.
Категорія однини, яка приймає відповідну форму однини, сприймається як вихідна, іноді нейтральна.
При цьому, форма однини зберігається відповідно себе частіше, бо вона передає якості додатковості
значення, які притаманні категорії однини: спільність при генералізації прозивних, непарність
абстрактних імен, недискретність речових, об'єднання за спільною ознакою збірних і т.п. В своїй праці
В. І. Шерцль показав, що числівник "один" у найрізноманітніших мовах показує на протиставлення
людиною себе оточуючій дійсності. Звідси, важливо зауважити, що для утримання граматичної категорії
числа характерна опозиція двох або декількох загальних значень середовища з акцентуванням на того,
хто веде лічбу [6: 16–19].
В. Г. Таранець в своїй монографії вказує на те, що категорія числа, яка вербалізовалась в двоїну систему
існувала в багатьох стародавніх мовах. В даній праці звернено увагу на те, що історичні варіанти
індоєвропейського двоїнства представляють тільки три форми: одна для називного, знахідного і кличного
відмінків, одна для родового і місцевого ( прийменникового ) і одна для давального, присвійного і орудного
відмінків. З часом більшість форм двоїни зникала, і тепер вони збереглися тільки в окремих діалектах
(наприклад, баварському) [7]. Хоча категорія кількості "два" відбиває поняття частки цілого і є
зародженням числового поняття. В. Г. Таранець представив сутністю, як і історією категорії числа, з різних
позицій. Так, Я. Гонда в своїй праці підкреслює, що в доісторичний період індоєвропейської мови, люди
оперували "двоїстими одиницями", у яких "одиниця" і "половина" виражались одним і тим же терміном [7:
69]. В сучасних мовах зустрічаються приклади: seli – половина, limak seli – одна із (двох) рук, одна рука
(ісландська), fel – половина, fel szemmel – одним (половиною) оком (угорська). Подібні приклади можна
знайти в грецькій мові, коли мова йде про двох істот або речей [7: 70].
Висновками нашого дослідження можливо вважати наступні:
• категорії числа розвилась з кількісної ознаки оточуючого реального світу і тому категорію
кількості можливо вважати попередником категорії числа;
• категорія числа, не зважаючи на великі ментальні труднощі, розвивались за певними
ментальними ознаками, а саме в процесі еволюції людства, носіїв індоєвропейських мов,
відбулось реформування категорії числа з позиції ментальності в вербальну форму;
• числівник є результатом передачі вербальним способом категорії числа, спираючись на
мовленнєву морфологію;
• найкращім підтвердженням особливості граматичного підбору категорії числа є її
невідповідність в кожній мові.
Наше дослідження дає змогу студентам, викладачам, науковцям ознайомитись з деякими
мовленнєвими прийомами, що біли сформовані людством для передачі категорії числа.
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Ярмолович Г. Ю. Суть категории числа.
Статья посвящена изучению особенностей формирования категории числа в некоторых германских
языках. Исследована связь категории количества и категории числа. Обращено внимание на
трансформацию системы ментальности человека в вербальную систему в условиях формирования
категории числа, а именно одну из частей грамматики – числительное. Выяснено, что ментальная
универсальность восприятия категории количества носителей индоевропейских языков не является
универсальной при ее вербализации в каждый из определенных языков. Обнаружено, что исследования
истории индоевропейских языков связаны с историей формирования вербальной формы категории числа.
Ключевые слова: категории числа, категории количества, число, числительное, трансформирование,
вербализация, система.
Iarvolovich G. U. The essence of the category of number.
The article is devoted to studying the peculiarities of the number of categories in some Germanic languages. The
material of this research was the category of quantity and the category of number. It was studied the tie of these
two categories: quantity and number. It was paid attention to the transformation of the system of people’s
mentality to the verbal system in the emerging category of number, named as the part of grammar – the
Numerals. The conclusion was made that the mental perception of the universality to the category of number of
speakers of Indo-European languages are not universal during its verbalization to the each of these languages.
It was interpreted that the study of the history of Indo-European languages is related with the history of the
formation of verbal forms of category of numbers.
Key words: category of number, category, quantity, number, numeral,to transform , the verbalization system.
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